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Indledning 

 
Formål og genstand 
Oprettelsen af TV 2 i 1986 og det fejlslagne forsøg på i 2005 at privatisere virksomheden er de 
centrale begivenheder i det seneste halve århundredes danske mediehistorie. Det er historien om en 
mediepolitisk udvikling, der startede i 1959, hvor de første idéer om en privat, dansk tv-kanal blev 
fremlagt i Folketinget, som nåede et højdepunkt i 1986, da TV 2 blev etableret, og som foreløbigt 
blev afsluttet i april 2005, da regeringen stoppede processen med at sælge TV 2/Danmark A/S, som 
den havde igangsat i oktober 2004.  
 
Spørgsmålet om et privat, dansk TV 2 blev af samtiden opfattet som et suverænt nationalt 
anliggende, der skulle udmønte vigtige kulturpolitiske idéer, om end der var opmærksomhed på, at 
mediepolitikken måtte udformes som reaktion på udefra kommende udviklinger på teknikkens og 
kulturens områder. Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet fra 1973 fik imidlertid en hidtil 
underbelyst og af samtiden stort set ignoreret indflydelse på forløbet. Afhandlingen har til formål at 
vise, at Den europæiske Union (EU1) har afgørende betydning for regulering og udvikling af det 
danske mediesystem, og at dette sprænger den nationale afgrænsning i mediehistoriske analyser og 
fremstillinger. EU har gradvist udviklet interesse for at regulere medierne, hvad der sætter nye 
betingelser for dansk mediepolitik, som ikke længere meningsfyldt kan analyseres på et isoleret, 
nationalt niveau. Afhandlingens genstand er de fejlslagne forøg på at skabe et privat, dansk TV 2 i 
perioden 1959-2005.  
 
 Jeg vil analysere dette forløb ved at svare på fire spørgsmål. 
 
1. Hvorfor kom idéen om, at Danmark skulle have en anden tv-kanal, i 1959, når det tilsyneladende 
gik godt med Statsradiofoniens tv?  
 
2. Hvorfor blev denne anden tv-kanal i 1986 oprettet som et offentligt selskab med stærk statslig 
kontrol med indhold, ledelse og økonomi, når Folketinget havde borgerligt flertal, og landets 
regering blev ledet af den konservative Poul Schlüter, der måtte forventes at arbejde for privat eje af 
et TV 2, der skulle fungere på markedsbetingelser? 
 

 
1 EU bruges som fællesbetegnelse for ”Det europæiske Fælleskab” (EF) og “Det europæiske Union (EU). EF bruges 
kun, hvis der eksplicit henvises til særlige forhold før ikrafttræden af Maastricht-traktaten i 1993. 
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3. Hvorfor satte den borgerlige VK-regering under ledelse af Anders Fogh Rasmussen TV 
2/Danmark A/S til salg i 2004, når regeringspartierne havde været hovedkraften i skabelse af TV 2 
som statslig virksomhed i 1986, og når VK-regeringen havde vist, at den havde fuld kontrol med 
TV 2’s ledelse. 
 
4. Hvorfor annullerede VK-regeringen salget af TV 2/Danmark A/S i april 2005, når der var flertal 
for salget i Folketinget, når projektet indgik i regeringsgrundlaget, og når otte købere havde meldt 
sig? 
 
De fire spørgsmål er indbyrdes forbundet. I 1959 var der op til vedtagelse af Lov om radiospredning 
(jfr. afsnit 2.3) enighed mellem alle Folketingets politiske partier om, at Danmarks Radio skulle 
have monopol på udsendelse af radio og tv til danskerne. Alligevel kom både Venstres og Det 
konservative Folkepartis ordførere på samme tidspunkt i Folketinget med forslag om privat 
radiofoni. Hvorfor? Spørgsmålet om ejerskab af et dansk TV 2 blev kun relevant i 1986, fordi der 
da var bred enighed i Folketinget om, at Danmark skulle have en anden tv-kanal, men hvem skulle 
eje og finansiere den? Salg af den selvejende institution TV 2/Danmark kunne kun komme på tale i 
2002, fordi TV 2 i 1986 var født statsejet og ejerforholdene ikke ændret i mellemtiden. Og endelig 
opstår spørgsmålet om årsagen til annullering af salget i april 2005 kun, fordi der var flertal for 
salget i Folketinget, og fordi regeringen havde købere, ønskede at sælge, men ikke gjorde det. 
 
Forløbet fik stor indflydelse på andre mediepolitiske spørgsmål, og jeg skal indledningsvis pege på 
nogle af dem for at begrunde den teoretiske analyseramme, jeg har valgt. 
 
• TV 2’s finansieringsmåde var usædvanlig og helt anderledes end de andre ’anden-kanaler’s, der 
blev oprettet i Vesteuropa i slutningen af 1980erne og begyndelsen af 1990erne2. De var alle 
privatejede og reklamefinansierede. TV 2 var statsejet og dualt finansieret. En del af TV 2’s 
økonomiske midler skulle skaffes fra licensen, andre fra overskud ved salg af reklameplads på tv-
kanalen. Derved fik TV 2 to konkurrenceområder, som ejeren og ledelsen skulle forholde sig til. På 
den ene side var TV 2 i konfrontation med den anden store statslige licensmodtager, Danmarks 
Radio, om størrelsen og fordelingen af licensen. På den anden side solgte TV 2 reklameplads og var 
på det brede reklamemarkedet i konkurrence med de privatejede, danske dagblade og på det mere 
snævre marked for tv-reklame med private, kommercielle tv-virksomheder med base i udlandet. 
 
• TV 2 var statsejet, og staten stod for driften og havde en tredobbelt rolle i forhold til TV 2. Som 
driftsherre var regeringen via udpegning af bestyrelsen ansvarlig for TV 2’s forretningsmæssige 
udvikling og skulle i den forbindelse overholde de almindelige konkurrenceregler, herunder 
forbuddet imod misbrug af dominerende stilling på tv-reklamemarkedet (EF-traktatens artikel 82, 
Konkurrencelovens kapitel 3). Som myndighed kunne staten pålægge TV 2 bestemte almene 
opgaver og som kompensation for løsningen, kunne staten som financier tildele privilegier i form af 
statsstøtte. Siden 1973 havde Danmark været medlem af Fællesmarkedet, og statens finansiering af 
TV 2 skulle derfor overholde Rom-Traktatens bestemmelser om statsstøtte i artikel 87-89 og i 
artikel 86, stk. 2.  
 

 
2 Walloniet i 1987, Flanderen i 1989, Holland 1989, Grækenland i 1989, Irland vedtaget i 1988, men først iværksat i 
1998, Portugal i 1993, Spanien i 1990, Vest-tyskland i 1985, Norge i 1992, Sverige i 1992. I Frankrig blev TF1 
privatiseret i 1986. Italien havde privat TV siden 1976, Storbritannien siden 1954. Data fra Kelly, Mazzoleni & 
McQuail 2004. 
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• TV 2 var tildelt monopol på national tv-reklame. Men monopolet blev anfægtet to steder fra. De 
nye kommunikationssatellitter sendte tværnationalt, kommercielt tv til Danmark, og de danske 
lokale tv-stationer blev efterhånden lænket samme til et mere eller mindre lovligt nationalt netværk. 
Som myndighedsudøver kunne staten ved generelle reguleringer af medielovgivningen søge at 
beskytte TV 2 mod konkurrencen på reklameområdet, men EU’s regler hindrede fuld, national 
kontrol. 
 
• TV 2 var etableret uden egenkapital og driftsmæssigt underfinansieret fra starten. Resultatet blev 
en næsten konstant række af statslige interventioner i forhold til det oprindelige økonomiske 
grundlag, der skulle gøre det muligt for TV 2 at opfylde de pålagte forpligtelser. Det statslige 
engagement i TV 2 blev herved mere omfattende og detaljeret end oprindelig planlagt, og de 
økonomiske problemer for TV 2 (og dermed for Danmarks Radio) pressede sig konstant opad på 
den mediepolitiske dagsorden. 
 
• Staten rådede over fire sæt landsdækkende tv-frekvenser, hvoraf det ene sandsynligvis ikke var 
umiddelbart anvendeligt i fuld udstrækning. Danmarks Radio havde i årevis sendt på VHF-nettet, 
og TV 2 skulle bruge frekvenser i UHF-området. Udvælgelsen af frekvenser til TV 2 blandt dem, 
Danmark rådede over, forudsatte koordinering med Danmarks Radio og med de forsøg med lokal-
tv-stationer, der blev gjort permanente nogenlunde samtidigt med TV 2’s etablering i 1986. 
Muligheden for i 1990erne at oprette en tredje landsdækkende tv-kanal som en privat konkurrent til 
TV 2 blev umuliggjort af den måde, denne koordinering var gennemført på. 
 
• Fra midten af 1990erne blev det teknisk muligt at erstatte den analoge terrestriske transmission af 
tv-kanaler med digitalisering af signalbehandlingen. Herved kunne antallet af landdækkende tv-
kanaler mangedobles, hvorved TV 2’s monopol på landsdækkende reklame ville forsvinde, og TV 
2’s kommercielle indtægter blive reduceret, hvad der kunne skabe ubalance i den samlede statslige 
finansiering af TV 2 og Danmarks Radio. 
 
• Fra slutningen af 1990erne blev Internettet i Danmark kommercielt interessant for publicering af 
nyheder. Muligheden blev brugt af både elektroniske og trykte medier, og herved skærpedes 
modsætningsforholdene mellem Danmarks Radio, TV 2 og dagbladene. 
 
• Måden, de mediepolitiske beslutninger blev truffet på i Danmark, ændrede sig i 1990erne. 
Tidligere var de mediepolitiske problemer søgt løst hver for sig, på kort sigt og med skiftende 
flertal. Men fra 1990 blev der indgået flerårige medieaftaler mellem regeringen og 
oppositionspartierne. Disse aftaler omfattede flere og flere mediepolitiske spørgsmål, men kernen i 
alle medieaftaler var forsøg på at løse TV 2’s finansieringsproblem og ejerforhold.  På denne måde 
blev TV 2-spørgsmålet også koblet sammen med andre dele af medieaftalerne, f.eks. finansieringen 
af Danmarks Radio, regler for lokal radio- og tv-virksomhed, brug af satellitter til tv-transmission, 
digitaliseringen af sendernettene samt anvendelsen af de ekstra radiofrekvenser, Danmark havde 
rådighed over, og som kunne bære et P4, P5 og P6. 
 
• I maj 2004 besluttede EU-Kommissionen, at Kongeriget Danmark skulle tilbagesøge godt en 
milliard kr. fra TV 2/Danmark A/S. Årsagen var, at de danske myndigheder havde givet TV 2 
ulovlig og uforenelig statsstøtte i perioden 1995-2002. Beslutningen synliggjorde den betydning, 
Den europæiske Union havde for medieudviklingen i Danmark, men som tidligere var bagatelliseret 
af danske mediepolitikere. Og regeringens annullering af salgsprocessen i april 2005 viste, at det 
danske politiske system definitivt havde erkendt og accepteret EU’s betydning for mediesystemets 
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udvikling, og som det danske politiske system i fremtiden måtte inddrage som en del af dansk 
mediepolitik. 
 
Teori 
Historien om TV 2 og ikke mindst idéen om et privat TV 2 har fra 1959 til 2005 billedlig talt været 
en beretning om en edderkop i centrum af et væv af forbindelser til næsten alle andre dele af 
mediesystemet og til de mediepolitiske spørgsmål, som medieudviklingen og EU’s stigende 
betydning for medierne tvang politikerne at forholde sig til. Det er årsagen til, at jeg har valgt en 
teori om mediesystemanalysen som den overordnede ramme for analyse og fremstilling af 
spørgsmålet om et privat, dansk TV 2 i peioden 1959-2005. 
 
0.1. Hallin & Mancinis teori om mediesystemerne 
Daniel C. Hallin og Paolo Mancini udgav i 2004 bogen Comparing Media Systems. Three Models 
of Media and Politics (Hallin & Mancini 2004). Bogen beskriver relationerne mellem et lands 
mediesystem og dets politiske system i et komparativt perspektiv på grundlag en række dimensioner 
(fire, der er knyttet til medierne, og fem til det politiske system), og ud fra variationer i de valgte 
dimensioner definerer de tre modeller for forholdet mellem mediesystemer og politiske systemer. 
De tre modeller kalder de for Den polariserede Model, Den korporative Model og Den liberale 
Model3.  
 
Modellerne er udviklet ved at sammenligne de nationale mediesystemer i 18 vestlige lande, og de 
kan grupperes geografisk. Den polariserede Model til Sydeuropa (Italien, Spanien, Portugal og 
Grækenland), Den korporative Model til Midt- og Nordeuropa (Tyskland, Østrig, Schweitz, de 
nordiske lande samt Benelux) og Den liberale Model til De britiske Øer samt Nordamerika 
(Storbritannien, Irland, USA og Canada). Danmark er placeret i Den korporative Model. 
 
Hallin og Mancini ekspliciterer ikke, hvad de forstår ved et mediesystem, i stedet taler de om og 
definerer modeller for mediesystemer og især for hvordan, man analyserer dem (Jakubowicz 2010, 
s. 9). Til at karakterisere modeller af mediesystemerne i en sammenlignende undersøgelse har de 
valgt deres dimensioner (udviklingen af en massepresse på mediemarkedet; omfanget af politisk 
parallelisme; graden af journalistisk professionalisme; og omfanget af statens intervention), og de 
mener endvidere, at disse analysedimensioner er velegnede til at formulere hypoteser om, hvordan 
mediesystemerne strukturelt og historisk er knyttet sammen med udviklingen af de politiske 
systemer, når man som de lægger vægt på nyhedsmedierne og journalistikken. Man må forstå det 
således, at havde de ønsket at gennemføre en analyse af et mediesystem med en anden interesse end 
den journalistiske, kunne andre dimensioner være inddraget. De nævner selv film, musik, tv, 
telekommunikation og public relations. Mediesystemet et meget mere end de empiriske forhold, der 
dækkes af de valgte analysedimensioner. 
 
Der er få forskere, der definerer indholdet i betegnelsen “mediesystem”, og termen synes først 
anvendt forholdsvis sent i medieforskningen. Henrik Bastiansen har undersøgt sagen og konstateret, 
at betegnelsen ikke optræder i de klassiske grundbøger og opslagsværker, hverken på internationalt 
eller nordisk plan (Bastiansen 2008, s. 95-99). Heller ikke det nyeste danske opslagsværk, Medie- 
og kommunikationsleksikon (Kolstrup et. al. 2009), havde det som opslagsord i førsteudgaven fra 
2009, men behandler det stedmoderligt i anden udgave fra 2010 (s. 336). 
 

 
3 Min oversættelse af “the polarized pluralist model”, “the democratic corporatist model” og “the liberal model”. 



 8 

Det værk, der anses for at grundlægge principper for definition af og sammenligning imellem 
mediesystemer, - Siebert, Peterson & Schramm:  Four Theories of the Press fra 1956 – taler heller 
ikke om mediesystemer, men om fire teorier om pressen, hvorved de forstår “all the media of mass 
communication” (s. 1). De mener, at “the press always takes on the form and coloration of the 
social and political structures within which it operates. Especially, it reflects the system of social 
control whereby the relations of individuals and institutions are adjusted”. De opstiller fire teorier 
om forholdet mellem “pressen” og staten: den autoritære teori, den liberale teori, den 
socialansvarlige teori og den sovjetiske, kommunistiske teori. Deres fremstilling er normativ, de tre 
andre teorier ses fra den liberale  teori, og de beskrives ved deres afvigelse fra denne. Teorierne er 
desuden karakteriseret ved, at det er én ydre kraft, der styrer udviklingen af massemedierne i et 
land, nemlig den filosofi, der ligger bag statens opbygning (Siebert, Peterson & Schramm 1956, s. 
1-6). Bogen er meget kritiseret, især for sin normative tilgangsvinkel, de manglende empiriske 
analyser, og for den åbenlyse ideologiske tilgangsvinkel (Nerone 1995). Det er et stykke 
koldkrigsforskning4. Men dens grundlæggende pointe angående mediesystemet - nemlig at det 
består af massemedierne, og at disse er afhængige af og reflekterer de politiske og sociale strukturer 
i samfundet og af den rolle, staten har – holdt sig længe, og blev først for alvor anfægtet af Hallin & 
Mancini i 2004. Det grundlæggende spørgsmål, som mediesystemanalysen skal forholde sig til, er 
Hallin & Mancini dog enige i: “Why is the press as it is? Why does it apparently serve different 
purposes and appear in widely different forms in different countries?” (Siebert, Peterson & 
Schramm 1956, s. 1; Hallin & Mancini 2004, s. 1). 
 
”Mediesystemet” er ifølge Bastiansen i den mellemliggende tid defineret i to markante forsøg, først 
i Melvin L. DeFleurs grundbog om Theories of Mass Communication fra 1966 (DeFleur 1966), og 
senere i Joseph Turow’s Media Systems in Society fra 1992 (Turow 1992).   
 
DeFleur mener, at historien om medierne i USA er mere end summen af de enkelte mediers 
historie. Han har opbygget sin bog, der er kommet i fem revidere udgaver, ved først at beskrive de 
store enkeltmediers historie: dagspressen, filmen, telekommunikation, radio og tv (kapitel 2-4 i 
femte udgave, DeFleur & Ball-Rokeach 1989) og derefter samle de enkelte historier i kapitel 5 med 
betegnelsen “The Mass Media as Social Systems”. Det fremgår da implicit, at først har de enkelte 
medier haft deres egen historie, og her har de i et tidsforløb afløst hinanden som den dominerende, 
men nu er udviklingen så at sige kommet til endestationen, og medierne er blevet et stabilt system. 
At det er blevet et system skyldes, at skønt massemedierne er industrier med hver deres særkende, 
er det afgørende, at de alle samtidigt er blevet vigtige dele af USA’s institutionelle struktur. DeFleur 
arbejder med fem institutioner, nemlig den økonomiske, den politiske, den familiemæssige, den 
religiøse og den uddannelsesmæssige institution. Og fordi massemedierne er trængt ind i 
samfundets institutionelle kerner og dermed bundet til disses udvikling, er de lænket sammen i et 
system, der er stabilt.  
 
“[…] now [we] have a system of mass communications in our society that is more or less here to 
stay for an extended period. It will operate much as it has for the late half century, regardless of the 
advances in technology that will undoubtedly come. Our media survive as a system because 
important functions are provided for the society as a whole. That is, the media system has 
consequences for the population that are regarded as truly important. As long as our media meet 
those needs of society that are seen as important, the system that satisfies them will remain in 
place” (s. 124, originalen fremhæver). 

 
4 Men at den stadigvæk kan inspirere til nutidige, brugbare analyser af dansk medievirkelighed, ses i bl.a. Jensen 1995. 
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Massemedierne udgør tilsammen et system, men systemet skabes og opretholdes ikke af medierne, 
men af de institutioner, som de har funktioner i. 
 
I 1992 kom bogen Media Systems in Society (Turow 1992), og her kunne man ud fra titlen have 
forventet en detaljeret og velbegrundet definition. Joseph Turow betragter som DeFleur 
massemedierne som industrier, der kan beskrives som sådanne. Men  
 
“to get a firm grip on how media develop and what they do in society, we must step back from a 
focus on one or another media industry alone. Instead, we must pay attention to the way media 
industries relate to one another. These interrelationships form what can be called the media system 
of a society” (s. 5). 
 
Turows ser mediesystemet isoleret som bestående dels af medierne, dels af deres indbyrdes 
relationer, medens deres tilknytning til andre samfundsmæssige aktører og strukturer ikke indgår i 
definitionen. DeFleur inddrager samfundsinstitutionerne, men ikke som en del af mediesystemet, 
men som den instans, der skaber mediesystemet, og som gør det enkelte medie til mere end sig selv. 
 
Den næste definition, jeg vil nævne, er formuleret af Dennis McQuail. Han skriver i sin bog om 
massekommunikationteorier (McQuail 2005a): 
 
“The term ’media system’ refers to the actual set of mass media in a given national society, despite 
the fact that there may be no coherence or connection between the elements. Most media systems, 
in this sense, are the result of chance in historical growth, with one new technology after another 
being developed and leading to the adaptation of existing media. Sometimes a media system is 
linked by a shared political-economic logic – as with the free-enterprise media of the United States 
or the state-run media of China. Many countries have ‘mixed’ systems, with private and public 
elements, and these may well be organized according to a set of national media policy principles, 
leading to a degree of integration. Occasionally, there may be a single Ministry of Communications 
which has some responsibilities across a range of different media, private or public, which adds 
another ‘systemic’ component” (McQuail 2005a, s. 220f.). 
 
‘Mediesystemet’ synes her at være samlingen af medier inden for en statsgrænse, uanset om de har 
iagttagelige forbindelser eller ej. Mediesystemet er ikke ’skabt’ af regler, men er groet frem via 
historiske forandringer. Mediesystemet kan være bundet sammen af en overordnet politisk-
økonomisk ’stats’-logik uden for systemet, men der kan også optræde eksplicitte nationale 
mediepolitiske principper, der styrer systemet igennem offentlige reguleringsinstitutioner, som 
McQuail regner med som en del af systemet, der derfor ikke begrænses til medierne.  
 
0.2. Jakob Vestergaards teori om mediesystemanalysen 
I 2007 præsenterede Jakob Jørgensen Vestergaard (Vestergaard 2007) det hidtil mest ambitiøse 
forsøg på at definere, hvad et mediesystem er, og især for hvordan man analyserer det – når jeg ser 
bort fra Hallin & Mancinis bog fra 2004, som Vestergaard åbenbart ikke havde kendskab til5. 
 

 
5 Vestergaards artikel fra 2007 er en forkortet udgave af kapitel 2 i hans speciale “Nyt system, nye værdier? 
Mediesystem og medieparadigmer i teorien og i den serbiske praksis 2000-2002”, indleveret ved Institut for 
information- og medievidenskab, Aarhus Universitet i 2005. 
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Vestergaard tager afsæt i McQuals definition, men påpeger straks ved at inddrage Preben Sepstrups 
beskrivelse af mediesystemet (Sepstrup 2004), at en stats medier altid er indbyrdes forbundne i og 
med, at medierne indbyrdes kæmper om borgernes tid, opmærksomhed og penge (Sepstrup 2004, s. 
16; Vestergaard 2007, s. 60, 63).  De udgør således et system, bestående af enheder og relationer 
mellem enhederne. Men hvilken enhed er det, der skal analyseres? Er det medieproduktet, eller er 
det mediet som en institution, der producer et produkt? Vestergaard vælger i overensstemmelse med 
McQuail at betragte medierne som institutionelle samfundsaktører (s. 61).  
 
“At [medierne] er institutionelle betyder et fokus på medierne som producenter [og ikke som 
produkt]. At de er samfundsaktører er valgt som et generisk alternativ til den specifikke opfattelse 
af medier som ’politiske aktører’ [...], da det er historisk og kulturelt betinget, hvilke medietyper der 
anses som politiske. Medieopfattelsen skal altså i sig selv ikke ekskludere medier, der primært er 
underholdere (for eksempel Viasats tv-kanaler) eller udelukkende er reklamebærende (outdoor-
medier som AfaJCDecaux og CleanChannel)” (s. 61). 
 
Mediesystemet er ikke stabilt, men tydeligvis labilt og i løbende forandring. En historisk 
tilgangsvinkel i mediesystemanalysen er derfor nødvendig. Mediesystemet er heller ikke et formelt 
defineret system. Enkelte dele kan være det i kraft af statens indgriben i mediemarkederne, men 
oftest vil de indbyrdes forbindelser mellem medierne være uformelle, og de opretholdes og 
transformeres, dels ved mediernes egne aktioner, dels ved andre samfundsaktørers indgriben og dels 
af de overordnede samfundsstrukturer. Det næste vigtige spørgsmål er derfor, om ’mediesystemet’ 
og dermed det centrale analyseobjekt er “et system af medier eller et system, som medier indgår i” 
(s. 66). Jakob Vestergaard tilslutter sig her McQuals og Sepstrups brede perspektiv, hvori andre 
aktører indgår, nemlig “politikere, virksomheder, borgere og organisationer, der potentielt kan eje, 
finansiere, lovgive om og på andre måder indgå i relationer med medierne” (ib.), men disse aktører 
medtænkes ikke i Vestergaards model som del af mediesystemet, men anskues som nært relaterede 
variable. Der fører til denne definition: 
 
“Mediesystemet defineres her som et system af medier, anskuet som institutionelle 
samfundsaktører, der kan beskrives via deres positioner og relationer i forhold til hinanden og det 
samfund, de agerer i. I dette samfund kan identificeres fire aktørgrupper, der interagerer nært med 
mediesystemet, men ikke er en del af det. De kaldes derfor mediesystemiske aktører analogt til 
definitionen af medierne som samfundsmæssige aktører. I forlængelse af aktørperspektivet og 
ønske om generiske variable er de defineret som borgere, virksomheder, organisationer og 
politikere” (s. 67). 
 
Medierne har relationer til de mediesystemiske aktører og positioner i forhold til andre medier og 
andre markeder end deres eget primære. Det er disse relationer og positioner, der skal beskrives i 
mediesystemanalysen ifølge Vestergaard. 
 
Værdikæde, medievirksomheder, positioner og relationer 
I det følgende vil jeg præcisere hvilke af mediernes positioner og relationer, der vil blive analyseret 
i denne afhandling. Imidlertid omtaler Jakob Vestergaard mediesystemanalysen “som en faglig 
disciplin, der anskuer medierne som afsendere af indhold og services […]” (s. 55). Det kræver en 
uddybning. Når mediesystemanalysen er en afsenderanalyse, præciseres det hermed, at den ikke 
analyserer mediernes indhold (indholdsanalyse) og heller ikke modtagernes reception af indholdet 
(receptionsanalyse). Det er medieinstitutionernes vilkår og tilstand, det drejer sig om. Det er 
imidlertid ikke kun den medieinstitution, der traditionelt opfattes som ’afsenderen’, der kan indgå i 
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mediesystemanalysen. Hele værdikæden, der fører et medieprodukt fra programkonceptet til 
slutbrugeren, er del af mediesystemet og genstand for mediesystemanalysen. Værdikæden består af 
en række funktionelle enheder, der hver for sig i denne forbindelse ses som en mediesystemisk 
institution. I figur 0.1 er kæden udfyldt med eksempler fra TV 2-historien, og institutionen markeret 
med kursiv. 
 
Figur 0.1. Medieproduktets værdikæde  
 
Rettighedsejer 
• Koncepter (Lykkehjulet) 
• Begivenheder (EM i fodbold for mænd) 
 
Producent 
• Nordisk Film 
• TV 2 Sporten 
• TV 2 Nyheder 
 
Udbyder 
• TV 2/Danmark 
 
Distributør 
• P&T 
• TeleDanmark 
• Fællesantenneanlæg 
• Satellit-operatører 
 
Terminal 
•UHF-antenne 
• Kabeltilslutning 
• Tv-apparat 
 
Brugere 
• TV 2-seere 
 
Den centrale afsender (TV 2) er her kaldt ’udbyderen’, dvs. den virksomhed, der tilbyder et 
medieprodukt til distributøren, og som denne efterspørger. Den virksomhed, der fungere som 
udbyder, kan enten købe eller selv producere et eller flere medieprodukter, der sælges til 
distributøren. Medieprodukterne kan være pakket som tv-programmer, de kan udbydes ’bundtlet’ 
eller sælges stykvis som film i biografen. Producenten kan selv stå for hele processen fra 
idéudvikling til færdigt produkt, men han kan også købe rettigheder til programkoncepter og til 
begivenheder og evt. lade andre stå for produktionen. Distributøren overdrager medieproduktet til 
terminalejeren, og denne sælger det videre til konsumenterne, hvis konsumenterne ikke selv er 
terminalejere. Dette er de aktører, der indgår i værdikæden. Ejerskab kan gå på langs og på tværs af 
denne værdikæde. I mange tilfælde vil konsumenterne være ejere af terminalerne, men de er det 
f.eks. ikke, når de ser film i biografen.  
 
Som tv-udbyder producerede TV 2 en del af sit programudbud (nyheder, aktualitet, sport og 
regionale programmer), men det meste skulle købes upstream enten hos uafhængige 
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produktionsseksaber eller hos selskaber, der ejerede rettigheder til film og tv-serier. Downstream 
havde TV 2 aftaler med P&T som distributør, der i en årrække ejede og drev de terrestriske 
sendernet i Danmark. Der var også mulighed for at anvende satellitdistribution, men det udnyttede 
TV 2 først meget sent. Lokale fællesantenneanlæg og store kabelanlæg som telefonselskabernes og 
senere Tele Danmark/TDC’s ønskede imidlertid også at kunne distribuere TV 2’s programmer, og 
de indgik derfor aftaler med TV 2 om redistribution af det terrestrisk udsendte tv-signal. TDC’s 
store kabel-tv-anlæg, der uforandret og samidigt redistribuerede en tv-kanal, er 
ikke ’indholdsudbyder’ men ’distributør’, da der ikke foretages en redaktion på 
programfladeniveau. I stedet bundtler distributøren tv-kanaler i forhold til brugerne som tv-pakker 
parallelt med, at filmdistributører mere eller mindre lovligt bundtler film til biograferne. TV 2 var 
indtil 1991 hæmmet af, at distributionsvirksomhederne (P&T, telefonselskaberne, 
fællesantenneanlæggene) ikke kunne forsyne alle husstandenes terminaler med signaler. Først med 
indvielsen af den terrestriske sender i Vordingborg den 2. januar 1991 blev TV 2 teknisk set 
landsdækkende. Terminalerne var i starten også et problem for TV 2, da mange husstande ikke 
havde den nødvendige UHF-antenne eller tv-apparater, der kunne modtaget et UHF-signal. 
 
De positioner og relationer, der indgår i mediesystemanalysen, kan analyseres i forhold til hvert led 
i værdikæden, og en komparativ mediesystemanalyse vil kunne fremhæve særegenheder ved det 
enkelte mediesystem ved at sætte fokus på et, flere eller alle led. Hvert led udgør et mediemarked, 
hvor virksomhederne har egne positioner til andre aktører på dette marked og særegne relationer til 
de mediesystemiske aktører.  
 
Alle dele af mediesystemet kan være reguleret af den danske stat og EU via regler og gennem 
reguleringsinstitutioner (Telestyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Radio- og tv-nævnet, EU-
Kommissionen). Denne regulering er imidlertid ikke en del af mediesystemet, men indgår som en 
dimension i mediesystemanalysen.  
 
De mediesystemiske aktører 
Jakob Vestergaards afgrænser i sin analysestrategi fire variable aktører: borgere, virksomheder, 
organisationer, politikere (s. 67f.) 
 
Borgere er en fællesbetegnelse for de aktørroller, menneskene har i mediesystemet og i det politiske 
system. Menneskene er forbrugere af medier, og i den egenskab er de del af mediemarkederne som 
den instans, der endeligt erhverver og konsumerer medieindholdet.  Borgerne kan endvidere være 
mediesystemiske aktører som ejere. Endelig kan de som statsborgere optræde som en del af det 
politiske system, der søger at påvirke mediesystemet. 
 
Medievirksomhederne indgår i mediesystemet som del af mediemarkederne, men de optræder også 
som politiske aktører, når de bevidst forsøger at påvirke strukturer i mediesystemet. I TV 2-
historien udnyttede både DR og TV 2 denne mulighed fra starten endda ofte uafhængigt af deres 
ejer, mens store bladhuse som Morgenavisen Jyllands-Posten, Politikens Hus og Det berlingske 
Officin først blev tydelige sent i forløbet, hvor også SBS og Viasat/MTG optrådte i denne rolle.  
 
Organisationer er sammenslutninger af personer og/eller virksomheder med henblik på at påvirke 
mediernes positioner og indgå i relationer, og i denne rolle er de mediesystemiske aktører. 
Klassiske organisationer er de politiske partier og arbejdsmarkedets parter, og disse indgår også i 
det politiske system. 
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Vestergaard medtager endvidere lovgivere som mediesystemiske aktører. Det skyldes, at han ikke 
som Hallin & Mancini klart adskiller mediesystemet fra det politiske system. Når dette ikke sker, 
bliver det vanskeligt at adskille de tre funktioner, staten har i forhold til mediesystemet. Staten kan 
være driftsherre og ejer af medieinstitutionerne og her indgå i mediesystemiske relationer i forhold 
til egne medier. Staten kan endvidere være financier, både af egne og af andres medieinstitutioner. 
Endelig kan staten være regulator, hvor den som del af det politiske system regulerer mediesystemet 
uden selv at være en del af det i denne rolle. I TV 2-historien er det nødvendigt at skelne mellem 
disse tre roller, og derfor følger jeg på dette område Hallin & Mancini og ikke Vestergaard. 
Lovgivere indgår derfor ikke i mediesystemet.   
 
Både borgere, medievirksomheder, organisationer og staten har således forskellige funktioner i 
mediesystemet og i det politiske system. 
 
Det originale i Vestergaards forslag til mediesystemanalysen er hans udpegning af, hvilke 
analyseobjekter, der kan indgå i relationsanalysen og i positionsanalysen. 
 
Analyse af mediernes relationer til de mediesystemiske aktører 
Jakob Vestergaard skelner i sin strategi for analyse af relationerne mellem ansvar, kontrol (herunder 
ejerskab) og finansiering. Ansvar er mediernes ansvar for noget og over for nogen. Alle medierne 
har et økonomisk ansvar over for ejerne, og yderligere et ansvar for at levere et bestemt indhold 
eller bestemte tjenester. Mål/middel-relationen mellem ’indhold’ og ’økonomi’ varierer alt efter 
ejernes ønsker og strategier. Ansvar kan være påtvunget via lovgivning eller administrative 
beslutninger (DR’s public service-kontrakt for 2003-2006). Det kan være gensidigt i form af 
koncessionsaftaler (statens udlicitering af P5 til Sky Radio i 2003). Eller ansvarsrelationen kan være 
frivillig (dagblades tilslutning til presseetiske regler før Medieansvarsloven fra 1991)  
 
Ansvar må skelnes fra kontrol, der angiver graden og måden, hvorpå medierne, de mediesystemiske 
aktører og staten forsøger at regulere medierne. Kontrollen kan være privat eller statslig, og mere 
eller mindre kraftig. Den ene del af den private kontrol, der har interesse i denne sammenhæng, 
angår måden, ejerne styrer deres medier på, hvor især forskydning af magtrelationer mellem 
ejer/bestyrelse, chefredaktion og “journalister”6 er central. Resultatet er, at ejerens kontrol svækkes 
til fordel for en stærkere chefredaktion, mens journalisternes position er skiftende. Den anden del af 
den private kontrol angår de presseetiske regler og oprettelse af presseråd. Den statslige kontrol 
retter sig imod både private og statslige medier og har to sider. På den ene side findes dels almene 
principper, der også rammer mediernes aktiviteter i forhold til positioner og relationer, som det sker 
gennem f.eks. konkurrenceregulering (fusionskontrol, kartelaftaler, forbud imod misbrug af 
dominerende stilling), dels specifikke regler for medierne som f.eks. ejerskabsregulering og 
frekvensallokering til nationale og lokale radio- og tv-kanaler. På den anden side drejer det som om 
sikring af, at disse regler overholdes. Kontrollen kan være svag i form af selvregulering, som det 
var tilfældet for Danmarks Radio i mange år, den kan blive stærkere via oprettelse af uafhængige 
reguleringsmyndigheder (f.eks. Radio- og tv-nævnet, Konkurrencestyrelsen, Telestyrelsen), og 
endelig kan kontrollen ligge direkte hos ministeren, der siden 2003 har haft bemyndigelse til at 
inddrage TV 2/Danmark A/S’s programtilladelse.  
 

 
6 Betegnelsen journalister dækker alle former for redaktionelle medarbejdere, både her og senere i teksten. 
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I den danske, historiske udvikling ser det ud til, at selvregulering og direkte ministeriel regulering 
og kontrol svinder ind (dog uden helt at forsvinde) til fordel for uafhængige 
reguleringsmyndigheder7.  
 
Ejerskab som kontrolform må i nogle tilfælde adskilles fra ekstern kontrol og i hvert fald i de 
tilfælde, hvor privatejede og offentligt ejede medier er underkastet den samme statslige kontrol, der 
så ikke angår ejerforhold.  
 
Jakob Vestergaard har placeret finansieringsformer som en relation mellem aktørerne og medierne 
(s. 75). Finansieringsformer kan være en-kilde-finansiering f.eks. ved statsstøtte i form af licens 
eller ved udelukkende brug af kommercielle indtægter, eller dual finansiering i en blanding af 
statsstøtte og kommercielle indtægter, der bl.a. kan være reklamefinansiering, abonnementsbetaling, 
salg af programmer og koncepter samt andet salg. De forskellige former for markedsgenereret 
finansiering har betydning for mediernes performance. Endelig kan dele af finansieringen komme 
fra ejerne selv via kapitalindskud eller driftsstøtte eller fra organisationer, der ikke selv er ejere 
(f.eks. arbejdsgiverforeningen, arbejderbevægelsens mange organisationer, de politiske partier). I 
det omfang, medievirksomheden ikke selv skaffer sig finansieringen gennem markederne, vil 
finansieringsformen blive en relation mellem dels mediet og de mediesystemiske aktører, der ikke 
er forbrugere, dels staten.  
 
Mediernes positioner i forhold til andre medier på et marked eller i forhold til flere markeder 
Her skelnes mellem koncentration, diversitet og penetration, der alle skal analyseres.  
 
Koncentration har to former. Omfanget af horisontal koncentration beskriver antal og størrelse af 
selvstændige aktører på markedet, deres markedsstyrke (share) og økonomiske styrke. Vertikal 
koncentration angår selvstændige aktørers tilstedeværelse på adskilte markeder, og den går både 
upstream (f.eks. fra udbyderen til eksterne leverandører og videre til rettighedshavere til 
programmer, koncepter og begivenheder) og downstream (fra udbyderen til distributionskanaler og 
videre til terminaler). Det er hele værdikæden, der er i spil. 
 
Diversitet anvendes på flere måder. Diversitet på systemniveau udtrykker graden af ’en 
mangfoldighed af medier’ forstået som mediesubtyper. At systemet f.eks. rummer både 
landsdækkende, lokale og regionale dagblade, både sensationsaviser og omnibusaviser, både lokal-
tv og satellit-tv, osv. Dette kaldes for ekstern diversitet på systemniveau uden hensyn til 
alsidigheden i det enkelte mediers indhold.  
 
Indholdsmæssig diversitet er imidlertid netop udtryk for dette og optræder i TV 2-historien som 
ekstern indholdsmæssig diversitet, hvor flere indholdsudbydere tilsammen stiller et mangfoldigt 
politisk og kulturelt struktureret indhold til rådighed for forbrugerne. Intern indholdsmæssig 
diversitet opnås, hvis ét medie alene leverer et alsidigt medieudbud af kvalitet. Som det imidlertid 
vil fremgå af afsnit 0.13.2 om ’Politisk parallelisme’ vil realiseringen af indholdsmæssig diversitet 
ikke bliver undersøgt i denne afhandling. Det er i stedet opfattelsen af denne og de krav, ejerne og 
journalisterne stiller i en ansvarsrelation til alsidigheden, der inddrages. 
 
Endvidere skal det enkelte mediets penetration inddrages som del af positionsanalysen. Her sigtes 
både til den tekniske udbredelse (f.eks. tilstedeværelsen af et tv-signal i hele landet) og den enkelte 

 
7 Om den internationale udvikling på dette område, se Svendsen 2004.  
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brugers den faktiske mulighed for at modtage det via anvendelig antenne og tv-apparat, hvor 
kontakten målt som ’reach’ hører hjemme, medens den som ’share’ indgår i den horisontale 
konkurrence.  
 
Mediesystemiske kontekster 
Det sidste niveau, der skal medtages i analysen af mediesystemet, er hvad Vestergaard kalder 
mediesystemiske makrostrukturer (Vestergaard  2007, s. 68-71), men som jeg vil kalde for 
mediesystemiske kontekster: Det er den overordnede udvikling i samfundets teknologi, økonomi, 
politik og kultur, der skal inddrages i det omfang udvikling i disse kontekster griber ind 
mediesystemet. 
 
0.3.Mediesystemiske dimensioner 
Hallin & Mancini har som nævnt valgt fire dimensioner, der skal analyseres, når et mediesystem 
placeres i en komparativ sammenhæng. Disse er 
 
1. Udviklingsgraden af de markeder, medierne indgår i, herunder antallet af medier på et marked, 
deres styrke og brug. Hallin & Mancini fremhæver i bogens analyser især betydningen af 
dagbladsmarkedet udbredelse i forhold til tv-markedet. Som det vil fremgå i afsnit 0.13.1 vil flere 
end dette marked indgå i denne analyse. 
 
2. Graden af politisk parallelisme, forstået som karakteren af forbindelserne mellem politiske 
partier, sociale bevægelser og medierne, og i hvilket omfang medierne afspejler politiske 
modsætninger i samfundet. 
 
3. Niveauet af journalistisk professionalisme. 
 
4. Omfanget og måden, hvorpå det politisk system intervenerer i mediesystemet. 
 
Et givet mediesystem kan i en komparative sammenhæng analyseres ud fra den relative styrke i de 
enkelte dimensioner, og ud fra dimensionernes indbyrdes forhold. Komparationen kan ske synkront 
og diakront, jfr. at Hallin & Mancini gentagende gange fremhæver den historiske udvikling som 
afgørende for forståelsen af forholdet mellem mediesystemet og det politiske system i deres tre 
modeller. 
 
Jakob Vestergaards beskrivelse af, hvordan et mediesystem skal analyseres, kan anvendes til at 
nuancere de to første af Hallin & Mancinis mediesystemiske dimensioner. 
 
Den første dimension angår mediernes position på udvalgte mediemarkeder. Vestergaard har 
præciseret, at det er koncentration, diversitet, penetration, reach og økonomisk styrke, der skal 
analyseres. 
 
Den anden dimension har Hallin & Mancini kaldt politisk parallelisme, og den svarer til 
Vestergaards mediesystemiske relationer. Den skal beskrives gennem analyser af ansvar, kontrol, 
ejerskab og finansieringsformer. 
 
Hertil kommer som noget nyt i forhold til Vestergaard de professionsinterne, uformelle regler f.eks. 
om genrebrug, etik og journalistroller, der er den tredje dimension. 
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Og endelig inddrager Hallin & Mancini de statsligt fastlagte regler og de statslige 
reguleringsinstitutioner, dvs. måden det politiske system griber ind i mediesystemet på.  
 
Det er de dimensioner, Hallin & Mancini har valgt, når de ser mediesystemerne i en politisk 
kontekst (jfr. titlen på deres kapitel 3: “The Political Context of Media Systems”). Hallin & Mancini 
understreger, at andre dimensioner kan være mere oplysende, hvis andre kontekster skal vælges, 
f.eks. økonomiske, teknologiske eller kulturelle. 
 
Det er mediesystemets politiske kontekst, jeg har valgt som ramme for min analyse, da alle de fire 
spørgsmål om TV 2’s rolle og placering i mediesystemet er mediepolitiske, og da EU’s intervention 
i denne sammenhæng i det væsentlige afgøres på det politiske systemniveau men med konsekvenser 
på de andre nuveauer. 
 
Konteksterne vil blive inddraget på et internationalt og et nationalt niveau: Jeg giver her nogle 
eksempler på de økonomiske, teknologiske og kulturelle konteksters indflydelse på dansk 
mediepolitik fra 1959 til den fejlslagne privatisering i 2005, og jeg henviser til yderligere 
uddybning senere i teksten. 
 
Den økonomiske kontekst 
På det internationale plan var det konjunkturudsvingene, der var de mest betydningsfulde. Den 
økonomiske krise i 1970erne førte således til, at EF’s ministerråd besluttede at inddrage kulturen 
som middel til at opretholde og udvikle det økonomiske samarbejde, hvorved tv blev et 
politikområde for Fællesmarkedet (se afsnit 8.7). Processen blev senere forstærket ved etableringen 
af Det indre Marked i 1990erne (afsnit 8.14). På det nationale niveau viste det sig, at udviklingen i 
størrelsen af bruttonationalproduktet var den væsentligste faktor i genereringen af TV 2’s 
reklameindtægter, langt vigtigere end TV 2’s egen programplanlægning (afsnit 13.16.1).  
 
Den teknologiske kontekst 
Internationalt var Den internationale telekommunikations Unions (ITU) beslutninger om 
frekvensfordelinger til radio og tv på to konferencer i Stockholm i 1952 og i 1961 afgørende (afsnit 
1.1.5 og 9.1.5). Tilsvarende gælder det for de senere allokeringer af frekvenser til tv-transmission 
fra satellitter (WARC-aftalen) (afsnit 8.2). Nationalt var det den elektroniske infrastruktur, herunder 
niveauet for telenettets udbygning, og den udskudte introduktion af DTT og DAB, der spillede en 
rolle (afsnit 20.1.5).  
 
Den kulturelle kontekst 
Internationalt gjaldt det amerikaniseringen af europæisk kultur (f.eks. afsnit 7.4 og 8.4). Nationalt 
var det spørgsmålet om ’de danske værdier’ (afsnit 22.7.6.2).  
 
0.4. De fem dimensioner i det politiske system 
De politiske systemer beskriver Hallin & Mancini i denne sammenhæng ud fra frem dimensioner: 
 
1. Statens rolle, dens politiske opgaver og måden, den regulerer på. 
2. Karakteren af det formelle politiske system. 
3. Interessegruppernes rolle og inddragelse i de politiske strukturer. 
4. Graden af respekt for rationelt-legale autoriteter. 
5. Omfanget og dybden i forskellen mellem de politiske holdninger til samfundssystemet. 
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I det halve århundrede, der omfattes af min tidsmæssige afgrænsning (1959-2005), kan der i 
Danmark ikke iagttages væsentlige politiske ændringer på systemniveau i forhold til Hallin & 
Mancinis tilgangsvinkel (jfr. analysen i Esmark & Ørsten 2008, Ørsten, Aalberg & Strömbäck 
2008).  
 
Danmark er en velfærdsstat, hvor staten spiller en central rolle for samfundets udvikling og for 
borgernes levevilkår. Dette står i modsætning til statens rolle i Den liberale Model, hvor 
markedskræfterne dominerer over statens rolle. Også i Den polariserede Model er staten stærk 
endda med autoritære perioder. 
 
Danmark er et repræsentativt demokrati med forholdstalsvalg, der genererer et flerpartisystem med 
koalitionsregeringer, endda oftest mindretalsregeringer. Dette i modsætning til det liberale system, 
hvor valg i enkeltmandskredse oftest fører til et to-partisystem og ’a strong government’. 
Interessegrupper og sociale bevægelser har tætte, formelle og uformelle kontakter med de politiske 
partier, regeringen og statsapparatet (’det samarbejdende folkestyre’). Modsætningen er  ’flertals-
politik’ med skarp opdeling mellem regering og opposition, som det er tilfældet  i Den liberale 
Model og oftest også i Den polariserede Model. 
 
De liberale statsinstitutioner med magtens tredeling er konstituerende og den rationelt-legale 
autoritet dominerende både i Den korporative og Den liberale Model og står i modsætning til 
klientismen i Den polariserede Model. Endelig er de politisk-økonomiske modsætninger  i Den 
korporative og Den liberale Model svage på systemniveau, atter i modsætning til Den polariserede 
Model fra Sydeuropa. 
 
I skemaform kan de politiske systemer i de tre modeller opstilles således: 
 
Figur 0.2: De politiske dimensioner i de tre modeller 
 
     Den   Den  Den 
     polariserede   korporative liberale 
 
Statens rolle    stærk   stærk  svag  
Det politiske system   flertal/konsensus   konsensus flertal   
Interessegrupper og partiers rolle  stærk   stærk  svag 
Respekt for rationelt-legale autoritet svag   stærk  stærk 
Uenighed om samfundssystemet  stærk   svag  svag 
 
 
 
At det politiske system i Danmark – beskrevet ud fra de parametre, der indgår i Hallin & Mancinis 
teori om forholdet mellem mediesystem og politisk system - ikke ændrer sig på systemniveau, 
betyder, at TV 2-forløbet og de justeringer, det medfører i mediesystemet, skal beskrives på 
aktørniveau dvs. i forhold til, hvordan de mediesystemiske aktører begrunder mediepolitikken, 
hvordan den gennemføres, og hvilken effekt politikken har. Jeg følger her Nicholas Garnhams 
(Garnham 2000) beskrivelse af, hvad mediepolitisk analyse omfatter. Det er  
 
• at undersøge de måder ’de offentlige autoriteter’ skaber eller forsøger at skabe strukturer og 
praksis for medierne. Disse autoriteter er nationalt danske, europæiske (EU) og internationale 
(ITU);  
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• at undersøge begrundelserne for disse politikker – både med hensyn til de begrundelser, aktørerne 
giver for deres politik, men også med hensyn til de reaktioner på udviklingen af de økonomiske, 
sociale, politiske og kulturelle kræfter, som politikken er et svar på; 
 
• at undersøge effekten af disse politikker. Effekten kan både være uforudset og utilsigtet, men også 
tilsigtet, og begge dele kan naturligvis føre til nye politiske tiltag. Politikken kan være både positiv 
og negativ. Positiv i form af aktiv intervention fra parlamentet og regeringens side gennem love og 
andre reguleringsinstrumenter. Negativ ved at afslå at gribe ind i forhold til et offentlige ønske om 
at intervenere. 
 
0.5. Det politisk system, integration og europæisering 
For yderligere at præcisere, hvad der indgår i analyserne, kan nedenstående simple model af et 
politisk system anvendes8. Modellen dækker strukturen i både det danske og i EU’s politiske 
system. 
 

 
    
 
 
Til venstre i modellen kommer input i form af krav til det politiske system om at levere et bestemt 
output. Krav kan angå forandringer, styrkelse af status quo eller krav om passivitet. På metaplanet 
betragtes opslutning om eller mistillid til systemet som input. Den politiske beslutningsproces 
udføres af ’det politiske system’, der består af statslige institutioner. I traditionelle demokratier er 
det Parlamentet, Regeringen, Domstolene. Institutionerne, deres indbyrdes relationer og 
handlemuligheder er skabt af regler og sædvane. Resultatet af processen i det politiske system er 
output i form af beslutninger og handlinger fra systemets autoriteter. Dette output fungerer 
imidlertid også som input i form af nye krav til det politiske system og i form af tilslutning til eller 
opposition til systemet. Det politisk system skal ikke alene håndtere de krav, der indgår i det fra det 
omgivende samfund, det skal også sikre sig opslutning til systemet. 
 
Den danske del af analysen beskæftiger sig med alle faser i processen fra input over 
beslutningsprocessen til output. Her analyseres skabelse af krav i dansk mediepolitik; hvordan disse 
krav argumenteres; hvordan de når frem til politiske forhandlinger, der resulterer i afgørelser i 
Folketinget; og hvordan disse afgørelser håndteres af Regeringen, og hvad det betyder for 
samfundet. I de tilfælde, hvor Domstolene inddrages i processen, analyseres dette som del af den 

 
8 Modellen er oprindelig skabt af David Easton (Easton 1979. s. 17-33), her overtaget efter Kelstrup, Martinsen & Wind 
2012, s. 33. 
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politiske beslutningsproces. Output kan føre til nye krav og ændring i tilslutning, og processen 
begynder forfra (feedback). 
 
EU-delen vil lægge EF-Domstolens og Retten i Første Instans’ tolkning af EF-Traktatens regler for 
statsstøtte i form af domme til grund for fremstillingen. Endvidere vil Kommissionens Beslutninger 
om anvendelse af statsstøtteregler i forhold til public service broadcasting stå i centrum. Her 
koncentrerer afhandlingen sig om output i den europæiske model. Hvordan disse domme, 
beslutninger og tolkninger samt kontrollen processeres i EU’s politiske system, vil kun 
undtagelsesvis blive berørt, da det ikke er disse processer, der har interesse i denne sammenhæng, 
og da kildematerialet enten er meget sparsomt eller fuldstændig utilgængeligt9. Det vigtige er 
resultaterne og hvordan, disse resultater ’slår ind’ i dansk mediepolitik. Input til det europæiske 
politiske system inddrages i kun fire tilfælde, hvor de skønnes at have betydning for analyserne. Det 
vigtigste er identificeringen af tekniske og politiske forudsætninger for fremkomsten af EU’s 
vigtigste eksplicitte indsats på tv-området, direktivet om TV uden Grænser (TWF) fra 1989. 
Desuden undersøges de politiske forudsætninger for Kommissionens udkast til og Meddelelse om 
public service broadcasting, fremkomsten af Maastricht-Traktatens kulturundtagelse samt 
Amsterdam-Traktatens Protokol om public service broadcasting, og endelig inddrager jeg 
inputtet ’opslutning eller mistillid’ i form af resultater fra folkeafstemningerne om EU’s 
traktatændringer i 1986, 1992 og 1998. 
 
Centrum i analysen er medierne, og når krav om ændringer eller fastholdelse af (dele af) 
mediesystemet i analysen følges igennem den politiske proces, er det det politisk systems 
påvirkning af de mediepolitiske spørgsmål, der har interesse. Medierne og mediepolitikken kan 
muligvis på længere sigt ændre (dele af) det politiske system, men analyse af dette falder uden for 
afhandlingens formål og genstand. 
 
Der er en funktionel sammenhæng mellem det europæiske og det danske politiske system. 
Udviklingen i EU’s politiske system beskrives som en proces, der udvikler den europæiske 
integrering, idet Fællesskabets institutioner vokser og tilføres kompetencer i forhold til 
Medlemsstaterne. Som resultat både på konkrete delområder og som ideologisk metaresultat er 
integration output i det europæiske politiske system. Integrationen fungerer som input i det danske 
politiske system. Bearbejdning af dette input i den politisk proces kaldes for europæiseringen af 
Danmark. Resultatet er Danmarks europæisering. Som proces og resultat vil europæiseringen af 
medieområdet indgå i analysen. Danmarks europæisering leverer endvidere input til den europæiske 
integrationsproces, dels i form af nye krav på delområder dels på det ideologiske metaplan i form af 
opslutning eller mistillid, ja forkastelse af EU’s politiske system (feedback)10.  
 
’Graden’ af Danmarks europæisering kan ikke måles, da europæiseringen som resultat ikke har 
noget bestemt indhold. Danmarks europæisering er resultat af den måde det danske politisk system 
har behandlet det input, der er kommet fra beslutninger og handlinger fra de europæiske autoriteter, 
og processen rummer betydeligt rum for nationale særegenheder. Europæiseringsprocessens resultat 
er unik for hver Medlemsstat og hvert politikområde.   

 
9 Se Harcourt 2005 og Rasmussen 2010. 
10 Om integration og europæisering: se Wiener & Diez 2009 om integrationsteorier; Bulle & Gamble 2002, 
Featherstone & Radaelli 2003 og Graziano & Vink 2008  om europæiseringsbegrebet; Kallestrup 2005 rummer analyser 
af europæisering af udvalgte danske politikområder, bl.a. konkurrencepolitikken; se Olsen & Sørensen 2008 for 
analyser af europæiseringen af dansk ret, der er udvidet med udgaven af 2018. Kelstrup, Martinsen & Wind 2012 har 
udbyggede pædagogiske definitioner af politisk og retslig integration s. 177-180 og af europæisering på s. 373-376. 
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0.6. Metodologisk relationisme 
De politiske systemers forsøg på at skabe strukturer og praksis for medierne fremkalder som nævnt 
både ønskede og uønskede effekter, og det rejser et problem i forhold til den metodologiske 
relationisme, der er en del af afhandlingens teoretiske grundlag11. Metodologiske relationisme anser 
menneskene for at være både historiefrembragte og historiefrembringende. Menneskene har 
projekter, som de forsøger at realisere for derved at nå mere eller mindre klare og bevidste formål. 
Menneskenes handlinger udfoldes imidlertid altid inden for givne og overleverede økonomiske, 
sociale, politiske, kulturelle og institutionelle rammer. De sætter handlingsgrundlaget, og deres 
grænser skal gennembrydes, hvis der skal skabes “store forandringer”12. Også bevidsthedsmæssigt 
står menneskene over for den udfordring, at de altid fødes ind i overleverede fortolkningspraksisser 
og for-forståelser af omverdenen og af deres egne handlinger. “Barnet fødes med Bedstefars Brille 
på Næsen”, som Vilhelm Andersen sagde det (Andersen 1912, s. 63). Menneskene kan ændre deres 
omgivelser og opfattelsen af dem, men det er en træg proces, der forløber langsommere og med 
andre og ofte utilsigtede konsekvenser og resultater, end de selv havde håbet og måske også 
sidenhen forestiller sig. 
 
At det sidste er tilfældet, er i princippet banalt og vil blive påvist mange gange i senere i 
fremstillingen. Men det rummer et metodisk problem, som det ikke har været muligt at løse 
tilfredsstillende. Historikeren Bernhard Eric Jensen skriver om disse “utilsigtede konsekvenser”, der 
går bag om ryggen på de handlende personer: 
 
“Begrebet ’utilsigtet konsekvens’ vil indfange det forhold, at menneskers projekter kan få 
virkninger, der ikke var indkalkuleret, da projektet blev iværksat, og at historisk-sociale 
processer følgelig vil være mere end tilsigtede forløb. Ud fra en handlingsteoretisk 
synsvinkel er ’utilsigtet konsekvens’ et vigtigt begreb, fordi det lægger op til at anskue 
historisk-sociale processer under en aktørvinkel, men det rejser samtidigt flere vanskelige 
problemer, nemlig det at skulle klarlægge, hvilke projekter bestemte personer/grupper 
ville virkeliggøre, hvad der var deres videns- og ressourcemæssige forudsætninger herfor, 
og hvilke virkninger de forventede ville være knyttet til deres projekter” (Jensen 2006, s. 353). 
 
Det har ikke være muligt for mig at skaffe adgang til tilstrækkeligt materiale til at kunne fremlægge 
hvilke projekter, forskellige personer og grupper egentlig ønskede at virkeliggøre i den lange 
proces, der analyseres. I stedet har det været nødvendigt at tage dem på ordet og tro på det, de selv 
har fremført som målet med projektet. Det er ikke så sjældent muligt at vise en afstand mellem 
resultatet (f.eks. det strandede salg af TV 2) og det offentliggjorte ønske (salget af TV 2 var siden 
august 2003 en del af regeringsgrundlaget), men om dette ønske var reelt, er usikkert, og der kan på 
grundlag af de tilgængelige oplysninger i kilderne oftest kun sættes spørgsmålstegn ved det 
ekspliciterede ønske. 
 
0.7. De fire dimensioner i analysen af mediesystemet 
Når Hallin & Mancini beskriver udviklingen i mediemarkederne i de tre modeller af 
mediesystemer, tager de udgangspunkt i dagbladene. Radio og tv inddrages først, når graden af 
politisk parallelisme skal bestemmes. Dagbladsudviklingen skete langsomt og i Den polariserede 

 
11 Se Jensen 2006 kapitel 14 for en introducerende fremstilling af metodologisk individualisme, metodologisk holisme 
og metodologisk relationisme. 
12 Titlen på Søren Mørks store bog (Mørch 2009), skrevet på et materialistisk grundlag og med flere tusinde år som 
tidshistorisk ramme. 
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Model især i forhold til eliten. En egentlig massepresse findes ikke, hvad der er tilfældet i Den 
korporative og Den liberale Model.  Forbindelsen mellem de politiske partier, fagforeninger og 
medierne er stærke i Den korporative og Den polariserede Model, medens det ikke er tilfældet i Den 
liberale Model. Et centralt spørgsmål i forhold til afhandlingens fire spørgsmål er graden af 
parallelisme i forhold til public service broadcasting. At princippet om “politikerne i medierne” 
(Kelly 1983, s. 72-77) er gennemgående i Den korporative Model, er der næppe tvivl om, og 
udviklingen i Danmark, der ikke var retlinet, vil blive undersøgt nøje (jfr. også gennemgangen i 
Humphreys 1996, s.130-158). Den journalistiske professionalisme er svag i Den polariserede 
Model, medens den er stærk og med kraftig ’selvjustits’ i både Den korporative og Den liberale 
Model. Statens rolle er også forskellig i de tre modeller. I Den liberale Model er staten svag på 
næsten alle områder, dog indtager Storbritannien med det meget stærke, statsoprettede og statsejede 
BBC en særposition. Staten har omfattende interventioner i både Den polariserede og Den 
korporative Model med bl.a. statsstøtte til dagbladene og statsejede public service-institutioner.  
 
I skemaform ser det således ud: 
 
Figur 0.3: Dimensioner i mediesystemanalysen i de tre modeller 
 
    Den  Den  Den 
    polariserede korporative  liberale 
 
Udvikling af massepresse  lav  høj  høj 
Politisk parallelisme  høj  høj  lav 
Professionalisering  lav  høj  høj 
Statens intervention  høj  høj  lav 
 
0.8. Præcisering af modellernes status 
Bogen med de tre modeller for forholdet mellem mediesystemer og politiske systemer blev 
modtaget med usædvanlig stor opmærksomhed, og den har siden ført til forsøg på at analyser andre 
end de 18 vestlige landes mediesystemer med Hallin & Mancinis teori. Det gælder bl.a. Østeuropa i 
Dobek-Ostrowska et. al. 2010, centraleuropa i Dobek-Ostrowska & Glowacki 2008, 
tredjeverdenslande i Hallin & Mancini 2012a, og public service-institutionerne i en række 
vesteuropæiske lande i Mediesekretariatet 2005. De nordiske landes mediesystemer er behandlet tre 
gange. Dels i Lund, Nord & Roppen 2009, og dels i Strömbäck, Ørsten & Aalberg 2008a, hvor 
deres placering er underkaste en noget håndfast analyse. Konklusionen er, at forfatterne til det 
dansk afsnit “find little reason to contest the fundamentals’ of Hallin and Mancini’s model”, 
medens “the Swedish media system continues to share important characteristics of the Democratic 
Corporatist Model”. For Norge gælder det, at de fleste dimensioner i de norske mediesystem og 
politiske system “are in accordance with Hallin & Mancini’s model”, medens “Finland would 
indeed historically […] be closest to the ’Democratic Corporatist Model’”, og skønt Island ikke var 
med i Hallin & Mancinis originale værk “resembles [Iceland] the Scandinavian countries in many 
respects on Hallin & Mancini’s five dimensions of the political context of media” (Østen, Aalberg 
& Strömbäck 2008, s. 268). Nord 2008 afviger fra dette, idet Lars Nord ser en vis hældning fra den 
korporative mod den liberale model på grund af en mindsket indflydelse fra politiske partier og 
regeringer, se senere i afsnit 26.1. 
 
Beskrivelserne i Comparing Media Systems har imidlertid også fået en del kritik, men da meget af 
kritikken reelt er misforståelser, vil jeg først drage nogle præciseringer frem, som Hallin & Mancini 
dels har anført i bogen fra 2004, dels i nogle senere direkte og implicitte replikker til kritikere 
(Hallin & Mancini 2010, 2012b, 2012c, 2012d). 
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For det første anfører de, at teorien i modsætning til Siebert, Peterson & Schramms ikke er normativ 
men bygget på grundlag af anvendelse af empiriske analyser af de 18 udvalgte vestlige, 
kapitalistiske lande. Det kan dog betvivles, jfr. afsnit 0.10. 
 
Der er imidlertid ikke tale om, at de har præferencer for Den liberale Model, eller at de skulle 
betragte den som “historiens endemål” og de andre modeller som ufuldstændige udgaver, som 
staterne blot endnu ikke har besindet sig på at indføre som  “det rigtige”.  De mener dog på et 
empirisk grundlag at kunne iagttage en vis homogenisering af mediesystemer i de 18 lande hen 
imod den liberale models mindre statslige indflydelse og større markedsafhængighed. Men de 
finder også begrænsninger i homogeniseringskræfternes virkning (s. 282-295). Den korporative 
Models parlamentariske systemer er meget forskellige fra USA’s præsidentielle i Den liberale 
Model, og Hallin & Mancini anser det for usandsynligt, at mediesystemerne vil konvergere, hvis 
ikke partistrukturen og valgsystemer gør det. Og når det gælder udviklingen af de politiske partier i 
Den korporative Model, kan der godt nok iagttages en samling omkring midten af de gamle partier i 
Vesteuropa, men ultrahøjre bevægelser og nye partier vokser også som protester imod bureaukrati,  
indvandring og multikulturalisme. Og man kunne tilføje den stigende utilfredshed med EU-
systemets funktion, der i Danmark får tilslutning både fra det yderste højre og det yderste venstre. 
Systemkritikken er voksende. I den forbindelse kommer de både i bogen (Hallin & Mancini 2004, s. 
292-93) og i deres svar på kritikken (Hallin & Mancini 2012b, s. 216) med overvejelser om, 
hvorvidt den kommercielle presse og de neutrale medier reelt er neutrale. Om det virkeligt kan 
passe, at de skulle have differentieret sig afgørende fra det politiske. I stedet stiller de spørgsmålet, 
om en bedre analyse kunne fremdrage det systemloyale og det genuint borgerlige som det 
afgørende. Den opretholdte parallelisme ses da i mediemarkedernes værdiorientering, hvor det, der 
er godt for kapitalismen, borgerskabet og magteliten, er godt for samfundet som et hele. Man kunne 
her tilføje, at påstanden om statens formindskede rolle i mediepolitikken i Den liberale Model alene 
sigter til staten som ejer og financier, og at den overser statens tiltagende rolle som regulator, der er 
tydelig og måske endda stigende i Den korporative Model, der derfor ikke på dette område bevæger 
sig i retning af Den liberale Model. I analysen af TV 2-udviklingen vil denne problemtik blive 
inddraget, når spørgsmålet om begrundelserne for privatiseringen og måden, den blev forsøgt 
gennemført på, skal undersøges. 
 
For det andet er mediesystemerne ikke statiske og heller ikke domineret af én “logik”. Her er de 
enige med McQuail og i kraftig modsætning til både Siebert, Peterson & Schramm og DeFleur. 
Ethvert mediesystem rummer forskellige udviklingsgrader i de forskellige dimensioner, og rester af 
tidligere udgaver af systemet har overlevet på forskellige niveauer. Ét system består af flere 
arkæologiske lag, og en analyse vil derfor altid forudsætte en historisk tilgangsvinkel. Når de 
alligevel arbejder med tre modeller i deres teori, hænger det sammen med den næste præcisering. 
 
For det tredje er modellerne idealtyper i Max Webers forstand. En idealtype er et tankebillede, der 
“sammenfatter bestemte forhold og processer fra det historiske liv til et modsigelsesfrit univers af 
tænkte sammenhænge. Indholdsmæssigt har denne konstruktion karakter af en utopi, der er resultat 
af en tankemæssig fremhævelse af bestemte bestanddele af virkeligheden. Dens forhold til de 
empirisk givne kendsgerninger i det virkelige liv indskrænker sig til, at når man fastslår eller 
formoder, at sammenhænge af den art som i abstrakt form er fremstillet i disse konstruktioner […] i 
en eller anden grad gør sig gældende i virkeligheden, kan man på en pragmatisk måde 
anskueliggøre det særprægede ved denne sammenhæng, og gøre dette særpræg forståeligt, ved 
hjælp af en idealtype. Denne mulighed kan både heuristisk og fremstillingsmæssigt være værdifuld, 
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ja uundværlig. For forskningen har det idealtypiske begreb til hensigt at opøve evnen til 
tilskrivning: det er ikke en ’hypotese’, men det prøver at anvise vejen for hypotesedannelsen. Det er 
ikke en fremstilling af virkeligheden; men det tilbyder entydige hjælpemidler for fremstillingen. 
[…] I sin begrebsmæssigt ren form genfindes dette tankebillede ikke nogetsteds i den empiriske 
virkelighed: det er en utopi, og det er en opgave for den historiske forskning i hvert enkelt tilfælde 
at fastslå, hvor virkelighedsnært eller virkelighedsfjernt dette idealbillede er […]” (Weber 2002, s. 
105-106, originalens fremhævelser). 
 
De tre modeller rummer hver analytiske dimensioner i forskellig udviklingsgrad, og modellernes 
styrke er det heuristiske: de stiller en række spørgsmål til det empiriske materiale, som 
udforskningen og senere fremstillingen kan forholde sig til. En indplacering af et givet mediesystem 
i en af modellerne er ikke det centrale – det er i stedet analyserne af tilstanden for de valgte 
dimensioner. Teorien om mediesystemer og mediesystemanalyse er ikke en teori om, hvordan 
mediesystemerne er, men snarere en teori om hvilke spørgsmål, det er frugtbart at stille, når man vil 
beskrive, hvordan medierne i en stat fungerer og udvikler sig historisk i forskellige kontekster. Det 
centrale er mediesystemanalysen. Det er både en samling af spørgsmål, og en måde at genere nye 
spørgsmål på. At det er i overensstemmelse med teorien at holde fast i spørgsmålsdimensionen 
betyder, at teorien ikke hidtil har satset på at kunnet opstille kausalrelationer, men højest har peget 
på parallelle udviklinger i forskellige dele af mediesystemet, de mediesystemanalytiske dimensioner 
og de valgte kontekster. Den funktionalistiske systemteori a la Luhmann afvises eksplicit af Hallin 
& Mancini (s. 77-78 i Hallin & Mancini 2004) og på en måde er selve betegnelsen “mediesystem” 
uheldig, idet den automatisk leder tanken hen på noget – identificerbare forbindelser mellem 
elementer inden for afgrænsede systemer og subsystemer -  som mediesystemanalytikere 
udtrykkeligt tager afstand fra (Hardy 2012, s. 185). 
 
Dette var præciseringen af teorien. Herefter ses på nogle af kritikpunkterne. 
 
Det første angår valget af dimensioner, hvor især størrelsen på nationalstaten er bragt på bane som 
en dimension, der var vigtig for en sammenligning af mediesystemer (McQuail 2005, Humphreys 
2012). Umiddelbart kunne kritikken tilbagevises, som Hallin gør det i Hallin 2009, da både små og 
store stater findes i alle tre modeller:  
 
Figur 0.4: Store og små stater i de tre modeller 
 
Nationalstater     store  små 
Den polariserede Model    Italien  Portugal 
Den korporative Model    Tyskland Danmark 
Den liberal Model    USA  Irland 
 
Men små stater har særegenheder (Lowe & Nissen 2011), som det måske var værd at inddrage, 
skønt det ikke på modelplan giver udslag. Her sigter Manuel Puppis til, at små stater i 
almindelighed vil mangle ressourcer til at opbygge en stærk national, audiovisuel industri. De er 
f.eks. hæmmet af, at deres reklamemarkeder er små, hvad abonnementsmarkederne også er. 
Årsagen er mangel på brugere, der kan finansiere driften, og konsekvensen er, at de 
stordriftsfordele, der findes i medieøkonomien, udebliver. Omkostningerne ved “Det første 
eksemplar” af de trykte medier udgør en uforholdsmæssig stor andel af de samlede udgifter, og det 
koster det samme at sende radio og tv, uanset hvor mange brugere, der er, og film og tv-
programmer kan anvendes mange gange og i flere vinduer. Endvidere skulle små stater være mere 
påvirkelige af internationale udviklinger, både hvad angår kommercialisering og globalisering, og 
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EU’s regulering af medlemsstaternes mediepolitik skulle slå kraftigere igennem. Endelig er små 
stater mere sårbare over for udenlandsk indtrængen, både på ejersiden og på udbudssiden via 
tværnationale tv-kanaler (Puppis 2009). 
 
Størrelse vil blive inddraget i analysen, både når det gælder udenlandske tv-kanalers indtrængen og 
udenlandsk ejerskab af medier i Danmark. EU’s rolle vil jeg vende tilbage til, men at EU’s 
regulering af medierne skulle have særlig stor betydning for og gennemslagskraft i små stater som 
Danmark, er der dog intet, der tyder på, når man ser på størrelsen af de Medlemsstater, som 
Kommissionen har rejst statsstøttesager imod om public service broadcasting13. Derimod er 
mediemarkedernes beskedne størrelse i Danmark en faktor, der af andre grunde havde stor 
betydning i forløbet. 
  
Det andet kritikpunkt angår valg af de mediemarkeder, der inddrages, når karakteren af 
mediesystemet skal bestemmes (Hardy 2008 og 2012). Hallin & Mancini har lagt deres fokus på 
dagbladsmarkedet, da det giver størst udslag på systemniveau, fordi udviklingen af 
dagbladsmarkederne er meget forskellig i Den polariserede Model, når den sammenlignes med de 
to andre. Her fremhæver de to træk: dels at en massepresse ikke findes i Den polariserede Model, 
hvad den gør i de to andre modeller, og dette viser igen tilbage til graden af analfabetisme og 
dermed implicit til den vægt de elektroniske medier får i de forskellige nationalstater. Men på det 
eksplicitte politiske niveau, der indgår i dimensionen parallelisme, er det Den liberale Model, der 
adskiller sig fra Den korporative og Den polariserede Model. Dagbladsmarkedet er således meget 
anvendeligt i synkrone sammenligninger af mediesystemerne mellem flere nationalstater. I en 
diakron sammenhæng – analyse af én nations mediesystem over tid, som det vil ske her  – kan 
inddragelse af andre mediemarkeder imidlertid rejse produktive spørgsmål, der kan fange vigtige 
forskydninger i mediesystemet. I denne fremstilling af processen hen imod det fejlslagne salg i 
2005 vil ud over dagbladsmarkedet også markederne for radio, tv, film og telekommunikation 
indgå. Begrundelserne kommer senere. 
 
Det tredje kritikpunkt gælder verificerbarheden. Teorien peger på, at en historisk beskrivelse af 
udviklingen i et mediesystem – og de fire TV 2-spørgsmål peger på en sådan central udvikling -  
med fordel kan ske ved at se på justeringer inden for hver af de valgte analysedimensioner. Da de 
dimensioner er konstituerende for idealtypen, vil teorien generere spørgsmål til alle dimensioner, da 
den ene ikke kan reduceres til en kausal reaktion på udviklinger i de andre. Herved udstrækkes 
undersøgelsesfelterne til store dele af mediesystemet, og de kan derfor ikke afgrænses til en snævre 
vinkel på TV 2 som virksomhed med særlige økonomiske forhold. Men undersøgelsens omfang 
begrænses også af de valgte dimensioner i forhold til mediesystemet og af de af mediesystemets 
kontekster, der er valgt som de centrale. Den uendelige mængde af spørgsmål sorteres, og den 
interessante empiri afgrænses fra virkelighedens uendelige mangfoldighed. 
 
Der er som nævnt enighed om, at det danske mediesystem stemmer overens med Den korporative 
Model, men da modellen er en idealtype, svarer den ikke til den empiriske virkelighed. Den 
historiske forskning kan, som Max Weber skrev, anvende modellen til at beskrive empirien ved at 
vise, hvor langt virkeligheden står fra idealbilledet. Denne afstand er ikke konstant, men ændres via 
aktørernes interventioner. Mediesystemet skabes ikke ved, at enkelte medieudviklinger “samler sig” 
til et system, som DeFleur mente. Mediesystemet fines altid allerede i en ufuldkommen form, men 

 
13 Se f.eks. Kommissionens oversigt ‘Commission decisions on State aid to public service broadcasting’,  
http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf. 
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det kan justeres. Som nævnt ser det ud til, at det ikke er overordnede strukturelle ændringer i det 
nationale politiske system, der forårsager de ændringer i mediesystemet, som TV 2-udviklingen er 
en del af. Ændringerne forårsages af nationale og internationale interventioner i forhold til 
mediesystemets dimensioner. Og her kommer så spørgsmålet om verificerbarhed ind. 
 
Pippa Norris har i sin kritiske anmeldelse (Norris 2009) af Hallin & Mancini 2004 anført, at 
mediesystemets dimensioner er vanskelige at operationalisere i forbindelse med empiriske 
undersøgelser, og hvis der ikke er bestemte regler for procedurer og valg af indikatorer vil Hallin & 
Mancinis dimensioner være “fuzzy, impressionistic and unscientific” (s. 334). 
 
De fire dimensioner rummer f.eks. alle en skala med blot to værdier: “høj” eller “lav”, jfr. figur 3, 
og hvordan afgøres værdien af en dimension på et givet tidspunkt? 
 
Hallin & Mancinis svarer ikke ved at pege på dimensioner, som de mener at have operationaliseret 
og sidenhen verificeret, og de anviser heller ikke måder, hvorpå andre kunne gøre det. De vender 
Pippa Norris’ spørgsmål om. I stedet for at spørge “Kan teorien verificeres?”, spørger de “Er teorien 
anvendelig?”. Har den “heuristisk kraft”? Kan den generere nye spørgemål, og er dens idealtyper 
brugbare som “måleinstrumenter” for den historiske analyse af den proces, der startede i 1959 og 
sluttede i 2005? 
 
Ønsket om at oprette et TV 2, beslutningen om at etablere det som en selvstændig statslig 
organisation, vedtagelsen af at privatisere virksomheden og den efterfølgende annullering af 
salgsprocessen, kan ikke forklares som isolerede politiske beslutninger. Måden ønskerne og 
beslutningerne udviklede sig på, var afhængige af udviklingen inden for de mediesystemiske 
dimensioner, der blev styrende for de tilsyneladende isolerede mediepolitiske processer. Jeg vil her 
nævne følgende: 
 
Udviklingen på mediemarkederne. Det er påstanden, der skal undersøges, at den relative 
økonomiske styrke mellem dagbladsmarkedet, markedet for audiovisuel produktion og tv-markedet, 
var medbestemmende for, at ingen medievirksomhed havde økonomisk styrke til i 1986 at drive et 
TV 2 efter koncessionsmodellen, og for at VK-regeringen i 2002 ønskede at sælge TV 2 til danske 
dagblade og til danske AV-producenter. 
 
Politisk parallelisme. Når TV 2 i 1986 blev oprettet som en statsejet virksomhed, var det et resultat 
af kampen mellem det politiske venstre og det politiske højre om kontrollen med Danmarks Radio 
og markederne for dagblade, lokalradio og lokal-tv. Arbejderbevægelsens fejlslagne forsøg på at 
skabe et TV4 medførte en øget indsats for herfra at få indflydelse på styringen af statens radio og tv.  
 
Journalistisk professionalisme. Udviklingen i den særegne journalistiske professionalisme var en af 
hovedårsagerne til, at Schlütter-regeringen i 1986 valgte statsligt eje af det nye TV 2, og at VK-
regeringen i 2002 ikke fandt det nødvendigt fortsat at bevare TV 2 under statslig kontrol. 
 
Statens rolle. Ønsket om at sælge TV 2 kan ikke blot ses som et ønske om mindre statslig 
indflydelse på mediepolitikken, men også som et led i en omlægning af statens bestemmende 
indflydelse fra at styre via ejerskab til at styre via regulering. 
 
Og endelig har Hallin & Mancini selv formuleret en overordnet hypotese, der skal testes i 
undersøgelsen: Var der også i Danmark en proces i gang, hvorved den korporative model udviklede 
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sig i perioden 1959-2005 hen imod den liberale model, og kan TV 2-processen beskrives som led i 
denne udvikling? Hallin & Mancini har som basis for denne hypotese den stigende globalisering og 
kommercialisering, der i almindelighed ikke kan afvises. Men netop det internationale økonomiske 
pres på nationalstaternes politiske selvbestemmelse har i Europa ført til dannelsen af EU som en 
politisk aktør på både den globale og på de nationale scener. EU’s rolle på mediepolitikkens område 
har imidlertid ikke været entydig, som det vil fremgå af den historiske beskrivelse. På visse områder 
kan en bevægelse hen imod den liberale model iagttages (TV-Direktivet, telepolitikken), men på 
andre områder har EU’s aktiviteter de facto haft som resultat, at den nationale, politisk begrundede 
politik og Den korporative model er styrket i forhold til den internationale kommercialisering. Dette 
er tydeligt i forhold til behandlingen af public service broadcasting, det område hvor TV 2-historien 
udspiller sig, og hvor EU-Kommissionen klart har nedprioriteret hensynet til markedsudviklingen 
ifølge den analyse, jeg har foretaget. Hvis ønsket om salg af TV 2 skal opfattes som en tilnærmelse 
til den liberale model (hvad der som nævnt ikke er entydigt), har EU’s statsstøtteregler haft som 
resultat, at den danske stats indflydelse på tv-markedet er fastholdt og endda øget i kraft af fortsat 
ejerskab af og stærk kontrol med TV 2/Danmark A/S med endnu flere tv-kanaler, og dermed er Den 
korporative Model styrket.  
 
Det sidste og væsentligste kritikpunkt angår nationalstaten som “ydre” afgrænsning af 
mediesystemet (Jakubowicz 2010, Kraidy 2012). Som nævnt kan et mediesystem analyseres i 
forskellige kontekster. Her er nævnt den politiske, økonomiske, teknologiske og kulturelle kontekst, 
og de bliver inddraget på et internationalt og et nationalt niveau. Det nationalstatslige er den 
dominerende afgrænsning i andre videnskabelige komparative analyser af mediesystemer, både når 
der sammenlignes synkront og diakront. Det er staternes mediesystemer, der sammenlignes. Det 
kan forekomme indlysende, når det er den politiske kontekst, der er i fokus. “Det politiske” er tæt 
forbundet med nationalstaten, og den nationale medieudvikling er sammenvævet med udviklingen 
af det nationale politiske demokrati og dets institutioner. 
 
Nationalstaterne er imidlertid i kraft af den øgede globalisering og kommercialisering i stigende 
grad afhængige af internationale teknologiske og økonomiske udviklinger. “Det nationale” skulle 
herved få stadig mindre betydning for mediesystemerne, og georegionale opdelinger kunne derved 
blive mere givende.  
 
Jeg er enig i denne kritik, men den centrale årsag til, at nationalstaten i denne mediesystemiske 
analysesammenhæng ikke længere er brugbar som “ydre” afgrænsning, er Danmarks medlemskab 
af Den europæiske Union og ikke globaliseringen eller kommercialiseringen. Ved i 1973 at tiltræde 
Traktaten om oprettelse af Det europæiske Fællesskab (EF-Traktaten), i 1987 Den europæiske 
fælles Akt, i 1993 Traktaten om Den europæiske Union (EU-Traktaten) og i 1999 Amsterdam-
Traktaten er EU’s regler gjort gældende i Danmark. De danske offentlige autoriteter skal derfor på 
den ene side implementere disse regelsæt, når de forsøger at skabe strukturer og praksis for 
medierne (europæiseringen af Danmark). Og på den anden side er den danske befolkning via valg 
til Europaparlamentet og den danske regering via valg af kommissær til EU-Kommissionen og 
arbejde i Ministerrådet og Det europæiske Råd samt udpegning af dommere til EF-Domstolen en 
del af politikudviklingen i Den europæiske Union (den europæiske integrering). Slagordsagtigt er 
EU i Danmark og Danmark i EU. Udviklingen i EU’s lovgivning er derfor en del af den nationale 
udvikling af reguleringen af medierne i Danmark på trods af, at den danske indsats for eksplicit at 
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påvirke mediereguleringen på europæisk plan umiddelbart synes at være have været beskeden14. 
Imidlertid er EU’s Traktater, Forordninger og Direktiver samt Kommissionens Beslutninger og EF-
Domstolens domme del af det danske juridiske system, uanset om danske politikere og 
myndigheder er opmærksomme på det eller ej. 
 
0.9. Analysegenstanden – EU og TV 2 
Den mediesystemiske analyse af EU’s rammesætning for den fejlslagne privatisering af TV 2 
beskæftiger sig med tre aspekter af historien: 
 
• et konkurrenceaspekt, der beskriver udviklingen på udvalgte mediemarkeder; 
• et ’politisk’, aspekt, der undersøger de mediesystemiske aktørers udtalelser og handlinger; 
• et reguleringsmæssigt aspekt, der redegør for statens og EU’s intervention i det danske 
mediesystem. 
 
Men inden jeg præciserer analysens anvendelse af de mediesystemiske dimensioner på grundlag af 
Hallin & Mancinis teori i kombination med Vestergaards, er der to spørgsmål, der skal afklares. 
Hvilket EU er der tale om, og hvilket TV 2? 
 
0.9.1. Hvilket EU? 
“EU” er en mærkelig størrelse. Jacques Delors, formand for EF-kommissionen 1985-1995, har 
omtalt EU som en UPO, “an Unidentified Political Object” (Delors 1985)  og den danske 
juraprofessor Henning Koch mener, at EU er “et juridisk næbdyr” altså en organisation, der egentlig 
ikke burde kunne eksistere (Koch 2002, s. 68). 
 
Diskussionen om EU’s særegenhed – den såkaldte sui generis-diskussionen (Kelstrup, Martinsen & 
Wind 2008, s. 23) - er meget omfattende og tager ofte udgangspunkt i en analyse af, om EU er et 
statsforbund eller en forbundsstat. Et statsforbund er en løsere sammenslutning af suveræne stater, 
der har overladt visse politikområder til fælles beslutninger, men statsforbundet har ikke lovgivende 
magt direkte over for borgerne, og den enkelte stat kan trække overdragelsen tilbage. En 
forbundsstat udgør en egentlig selvstændig statsordning med en centralstat og et antal delstater. 
Både de centrale og de decentrale myndigheder har selvstyre og egen-kompetence, således at de er 
højeste retsmagt over for borgerne i den samlede stat og i delstaterne. Lovgivningskompetencen er 
fordelt mellem den fælles forbundsmagt og delstaterne i et forfatningsdokument (Koch 2002, s. 68-
69).  
 
Der er i diskussionen om, hvad EU er, enighed om, at ingen af disse strukturer dækker EU’s 
særegenhed, men også uenighed om, hvori den så består.  I denne sammenhæng er det ikke 
nødvendigt at definere særegenheden men derimod at understrege historiske processer, der i det 
mindste har bidraget til usikkerhed om identiteten, og som dermed har haft indflydelse på 
forståelsen af, hvordan integrationen har udviklet sig, og hvordan europæiseringen i Danmark 
kunne forløbe.  
 
• I perioden 1958 til 2005 ændredes Traktaterne fire gange, således at i alt fem Traktater samt en 
Proklamation af et ’Charter om grundlæggende rettigheder’ har været virksomme i perioden og haft 
forskellig indflydelse på medieudviklingen og mediepolitikken. Fra begyndelsen var Romtraktaten 

 
14 Det er kendt, at Danmark bidrog til at få en kulturundtagelse indskrevet i Maastricht-Traktaten, men forsøgte aktivt at 
forhindre vedtagelse af TV-Direktivet. Se afsnit 12.4.3 og 8.16. Men analysen vil vise, at de danske myndigheder var 
langt mere impliceret end som så, jfr. afsnit 25.12. 
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fra 1958 gældende med de statsstøtteregler, der næsten ikke er ændret siden, og som har haft størst 
effekt på mediepolitikken. Den europæiske fælles Akt (’Det indre Marked’) fra 1987 indførte Det 
europæiske Råd og flertalsafgørelser på en række politikområder, hvad der bl.a. åbnede for 
vedtagelse af TV-Direktivet. Maastricht-Traktaten fra 1993 gav mulighed for at undtage kulturen 
fra statsstøtteforbuddet, medens Amsterdam-Traktaten fra 1999 indeholdt en Protokol, der 
beskyttede Medlemsstaternes mulighed for at definere og finansiere deres nationale public service 
broadcaster. I tilknytning til Nice-Traktaten fra 2003, der færdiggjorde EU til den store øst-
udvidelse, blev Charteret proklameret. Det rummer artikler om mediefrihed og mediepluralisme 
samt sikrer borgerne adgang til tjenester af almindelig økonomisk interesse. 
 
• EU er blevet udvidet i bredden. Fra seks oprindelige stiftelseslande (Frankrig, Tyskland, Italien, 
Holland, Belgien og Luxembourg) til ni lande i 1973 (Danmark, Storbritannien og Irland), til ti i 
1981 (Grækenland) til 12 i 1986 (Spanien og Portugal) til 15 i 1995 (Sverige, Finland og Østrig) og 
til 25 i 2004 (Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Malta og 
Cypern). 
 
• EU’s institutioner blev forøget i antal, justeret i indflydelse og indbyrdes relationer. Oprindeligt 
fandtes en Forsamling, et Råd, en Kommission og en Domstol. Forsamlingens medlemmer blev 
indirekte valgt via parlamenterne, og de havde kun svag indflydelse på Fællesskabets arbejde15. Det 
europæiske Råd kom til i 1975, men blev først i 1987 tilføjet som officiel institution med magt til at 
sikre den fornødne fremdrift og udstikke de overordnede politiske retningslinjer. Forsamlingen blev 
i 1971 omdøbt til EF-Parlamentet, og fra 1979 blev medlemmerne udpeget ved direkte valg. Siden 
1971 er Parlamentets beføjelser gradvist øget, først på det budgetmæssige område, og siden på det 
lovgivningsmæssige. Fra 1999 fungerer Ministerrådet (det tidligere Råd) og EU-Parlamentet som to 
sideordnede kamre i lovgivningsprocessen på de fleste områder. EF-Domstolen fik fra 1989 
en ’underafdeling’, nemlig Retten i Første Instans, der bl.a. behandler klager over Kommissionens 
afgørelser i statsstøttesager. I 1977 kom Den Europæiske Revisionsret til og i 1998 Den Europiske 
Centralbank. 
 
• EU er udvidet et dybden. Stadigt flere politikområder er inddraget. Den oprindelige økonomiske 
målsætning om at skabe et fælles marked er udvidet, således at “the EU covers most areas of public 
policy” som Desmond Dinan skrev i 2004 (s. 321)   
 
• Integrationen er vokset betydeligt. Det er sket via udvidelser af Traktaterne, men også i kraft af 
processer i institutionerne. I afhandlingen centreres om udviklingen i EF-Domstolens tolkninger af 
statsstøttebestemmelserne og i Kommissionens Beslutninger om statsstøtteordningers forenelighed. 
Begge institutioner har foretaget voldsomme ændringer i tolkningspraksis med konsekvenser både 
for integrationen og for europæiseringen af mediepolitikken i Danmark. Graden af integreringen 
kan generelt fastlægges ved at se på udvikling af fælles mål og fælles politisk identitet, men også på 
sammenhængen i systemet og vækst i “funktionelt omfang”. Dette kan bestå i, at flere og flere 
områder inddrages under EU’s fælles beslutningskompetence, og i, at der udvikles flere 
institutioner med større kapacitet til at gennemfører politikker. En sådan vækst i funktionelt omfang 
er tydelig. EU-systemet producerer flere og flere beslutninger og regelsystemet vokser og vokser. 
Om dette også har medført vækst i fælles politisk identitet og opslutning om fælles mål, er dog 
tvivlsomt. 
 

 
15 De havde dog mulighed for at afsætte Kommissionen, jr. artikel 144 i Rom-Traktaten. Muligheden blev aldrig brugt 
og er ikke meget omtalt i litteraturen. 
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• Integrationsprocessen synes irreversibel16, men er ikke forløbet uden modstand fra befolkningerne 
i Det europæiske Union. Forkastelse af Maastrichttraktaten i Danmark i 1992 og det beskedne 
franske ja, viste en sådan modstand, og udviklingen i valgdeltagelse og resultater af valgene til EU-
parlamentet kan ligeledes tolkes i den retning17. Denne modstand har dog alene forsinket processen, 
ikke stoppet den og slet ikke rullet integrationen baglæns. Denne vigtige egenskab ved EU-systemet 
er et politisk mål i alle Traktater og beskrives som “en stadig snævrere sammenslutning mellem de 
europæiske folk” (Præambel i Rom-Traktaten 1972, s.7). Egenskaben udvikles bevidst via EU-
systemets politik, men den fastholdes og en tilbagerulning hindres af to utilsigtede konsekvenser i 
institutionernes virkemåde, nemlig “joint-decision traps’ og ’path-dependence’.  
 
The joint-desicion-trap er indrettet således: De beslutninger, der skal træffes på centralt EU-niveau 
om at formulere og implementere politik, er afhængige af Medlemsstaternes tilslutning. 
Tilslutningen opnås ved forhandlinger mellem Medlemsstaterne og skal være enstemmig eller 
kræve kvalificeret flertal. Når der er truffet en beslutning, har alle vetoret. Ændringer er nærmest 
umulige, fordi ændringer sædvanligvis vil stille mindst én af beslutningstagerne i en dårligere 
position. Denne vil modsætte sig, med mindre han får en acceptabel kompensation, der kan være 
svær at skaffe, og som skal accepteres af ham og godkendes af alle andre. Konsekvensen er, at 
beslutningerne står ved magt. Når forudsætningerne ændrer sig, bliver de suboptimale i henhold til 
deres oprindelige kriterier. Landbrugspolitikken i EU er et paradeeksempel18. 
 
Den anden “stabiliserende faktor” består i beslutningers “path-dependence” (Pierson 1996). 
Forklaringen på denne effekt har to led. Det første angår Medlemsstaternes kontroltab over 
udviklingen, som der opstår huller i (“gaps”). Det er der flere årsager til.  Den løbende integration 
overfører stadig mere indflydelse til Kommissionen, der som uafhængig tilsynsførende må træffe 
autonome beslutninger. Det samme gør EF-Domstolen, hvis domme har en betydelig 
politikudviklende effekt, der kan ligge langt ud over, hvad Medlemsstaterne måske troede indgik i 
Traktaterne (se afsnit 3.3). Politikerne har kortsigtede mål for beslutningerne, hvis langsigtede 
effekter ofte overses eller ignoreres. Der fremkommer derfor uønskede konsekvenser, jfr. 
beslutningsfælden. Endelig er Medlemsstaternes politiske præferencer ikke stabile, men ændres 
over tid i takt med udfaldet af de nationale valg. Det andet led i forklaringen angår vanskeligheden 
ved at fylde de huller ud, der er opdaget. Her indgår Parlamentets, Kommissionens og Domstolens 
egeninteresse, der modsætter sig institutionelle ændringer. Men også Medlemsstaterne, der ønsker 
ændringer, kan frygte dem. Åbnes der principielt for fundamentale justeringer via en flertalsvilje, 
vil nye og anderledes flertal også kunne ændre på forhold, Medlemsstaten er godt tilfreds med. 
Tidligere valg indsnævrer de fremtidige. Og jo længere en udvikling er kommet med de 
omkostninger, den har medført (“sunk costs”), jo mere vil det koste at rulle den tilbage. 
 
Både fælden og stig-afhængigheden angår EU’s udvikling over tid og kan ikke ses i 
“øjebliksbilleder”, hvad Paul Pierson fremhæver. Men de kan bidrage til at forklare, hvorfor EU-
systemet er vanskeligt at bevæge baglæns. Hvis Medlemsstaterne ønsker ændringer på grund af, at 
systemet producerer, hvad de opfatter som ’utilsigtede konsekvenser’, kan det billedligt talt kun ske 

 
16 For igen af bruge en dyremetafor har nogle derfor beskrevet EU som en krokodille, fordi den ikke kan bevæge sig 
baglæns (Kelstrup, Marinsen & Wind 212, s. 445). 
17 Min periode stopper i april 2005, så afvisningen af Forfatningstraktaten i Frankrig og Holland i maj 2005 falder uden 
for, hvad det irske nej til Lissabon-traktaten i oktober 2009 også gør. Follesdal & Hix 2006 mener ikke, at valgene til 
EU-parlamentet kan ses som ’europæiske valg’, men som ’second-order national contests’, der derfor ofte vindes af 
oppositionen og protestpartier. 
18 Fælden er først beskrevet af Fritz W. Scharpf i Scharpf 1988. 
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ved en ’flugt fremad’, med mindre hele systemets grundlag forandres. Det er ikke sket, i stedet 
udvides EU-systemets kapacitet. Mekanismerne kan bidrage til forståelse for, at Medlemsstaterne 
ønsker at hindre, at dele af deres indenrigspolitik bliver inddraget i EU-systemet. De forsøger derfor 
at holde følsomme områder (som mediepolitikken) under Kommissions radar f.eks. ved at undlade 
at anmelde nye statsstøtteordninger og glemme at indberette udviklingen i de eksisterende, således 
som Danmark gør. 
 
• EU er skabt af regler (Jacobs 2007, s. 35) og ikke vokset frem i kraft af historisk sædvane som den 
britiske konstitution. “The European Union is based on the rule of law to a far greater extent than 
any previous or contemporary international of transnational organization”, som generaladvokat 
Francis J. Jacobs har formuleret det (ib.), og EU er derfor domineret af formel regulering og ikke 
politisk regulering, som Danmark er. Reglerne er samlet i det såkaldte “acquis communautaire”, og 
den danske udgave, version 3.0, omfatter 23.624 dokumenter. Ifølge Kelstrup, Martinsen & Wind 
2012 s. 386 var der i februar 2012 9.472 gældende Forordninger og 2.142 gældende Direktiver. 
 
• Men EU er også andet end regler. Det ene aspekt af EU’s virke findes i de formelle procedurer for 
beslutninger i det politiske system, det andet aspekt er den aktive påvirkning fra det omgivende 
samfund. “Den reelle integrationsproces er i høj grad påvirket af europæiske og nationale 
interesseorganisationers, virksomheders samt private lobbyfirmaers kontinuerlige og massive 
tilstedeværelse i og omkring de politiske processer. Samlet vurderes det, at op mod 20.000 særskilte 
interesser og 2.600 interesseorganisationer er repræsenteret i Bruxelles” (Kelstrup, Martinsen & 
Wind 2012, s. 130). Disse interesseorganisationers indflydelse er det vanskeligt at spore, men de 
har været aktive i tilknytning til udviklingen af EU’s mediepolitik, og i nogle tilfælde kan deres 
aktiviteter ses som input i den politiske proces. Men der er også ’interne’ og uformelle regler i 
tilknytning til EU-institutionernes virke, der er vokset frem som tradition eller sædvene. 
Kommissionen er “Traktatens vogter” og skal overvåge, at Medlemsstaterne i deres indenrigspolitik 
ikke bryder med de principper, EU-lovgivningen har formuleret. På tv-området kan det imidlertid 
iagttages, at Kommissionen er tilbageholdende med på eget initiativ at indlede formelle 
undersøgelser af Medlemsstaternes medielovgivning, hvad den jævnligt burde ifølge EF-Traktaten. 
Dens initiativer sættes i stedet i gang via klager fra konkurrenter eller ved, at Medlemsstaterne på 
eget initiativ forelægger Kommissionen forslag til nye nationale initiativer. Reglerne findes, men 
anvendes ikke altid. 
 
• Europæiseringen i Danmark er også del af EU. De egenskaber ved EU-systemet, der ovenfor er 
nævnt, har uden tvivl gjort det vanskeligt for danske myndigheder at tolke den integrering, der 
angik medieområdet. Når det kunne se ud til, at danske myndigheder og danske politikere var for 
længe om at se EU’s betydning for medieudviklingen og mediepolitikken i Europa, kunne det 
skyldes, at Fællesmarkedet i mange år efter etableringen i 1958 ikke på dette område havde nogen 
påviselig effekt. Man kan begrunde, at integrationen blev eksplicit med vedtagelsen TV-Direktivet i 
1989 og ved Kommissionens første Beslutning om statsfinansiering af public service broadcasting i 
1996, og at det herefter var nødvendigt eksplicit at tage stilling til hvilken europæisering, Danmark 
skulle etablere på medieområdet. Men man kan også pege på, at Danmark allerede før tiltrædelsen i 
1973 havde justeret sin filmlovgivning, så den skulle passe til EF-Traktaten, ligesom EF-
Domstolens tolkning af statsstøttereglerne allerede før vedtagelse af TV 2 loven i 1986 havde en 
sådan klarhed, at de burde være medtænkt. 
At der tilsyneladende sker en ’ujævn’ opfyldelse af de forpligtelser, Danmark ved medlemsskabet 
har påtaget sig, er ikke usædvanligt. De mange europæiseringsstudier er både på det teoretiske og 
empiriske plan uenige, men dog enige om én ting: Medlemsstaternes reaktion på integrationen er 
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meget uens, og det er meget forskelligt inden for én Medlemsstat, hvordan europæiseringen forløber 
inden for forskellige sektorer. Det er et af afhandlingens formål at vise, hvordan integrationen har 
påvirket mediepolitikken i Medlemsstaten Danmark og specielt de sidste halve hundrede års 
vigtigste mediepolitiske projekt: skabelsen et privat, dansk TV 2.  
 
0.9.2. Hvilket TV 2? 
Det næste store spørgsmål, der skal afklares er dette: Hvad er det for et TV 2, der er afhandlingens 
genstand? TV 2’s organisation er og har været usædvanlig. Efter 1986-loven bestod den samlede 
TV 2-virksomhed af den centrale virksomhed i Odense, et antal regionale tv-virksomheder, en 
selvstændig fond og et statsaktieselskab til salg af reklameindslag. Senere blev disse virksomheder 
navngivet som TV 2/Danmark, A/S TV-Syd, TV/Midt-Vest, TV 2/Østjylland, TV-Nord, TV2/Fyn, 
TV-Øst, TV 2/Lorry, TV 2/Bornholm, TV 2-Fonden og TV 2-Reklame A/S19 . I alt 11 selskaber, 
heraf otte selvstændige regionale virksomheder. Pr. 1. januar 1997 blev TV 2-Fonden og TV 2-
Reklame A/S nedlagt, og deres aktivitet indgik i TV 2/Danmarks virksomhed. Pr. 1. januar 2003 
blev TV 2/Danmark omdannet til et aktieselskab og den organisatoriske forbindelse til de otte 
regioner ophævet. 
 
Afhandlingen afgrænser sig til at beskæftige sig med den landsdækkende virksomhed, TV 
2/Danmark, der er den enhed, der blev forsøgt solgt i 2004-2005. De enkelte regionale tv-
virksomheder har deres helt egen historie, og de inddrages kun i det omfang, det er nødvendigt for 
at forklare og beskrive TV 2/Danmarks forhold. Det samme gælder for TV 2-Reklame A/S, der har 
en særegen historie, som fortjener sin egen fremstilling. TV 2-Fonden indgår som en del af TV 
2/Danmarks historie. 
 
Når jeg anvender betegnelsen “TV 2”, sker det på to måder. Som en bred betegnelse dækker det 
over hele TV 2-konstruktionen fra 1986 til 2002. Men der er også en snævrere brug, der er 
afgrænset tidsmæssigt. Det angår først tidsrummet 1986-1996, hvor betegnelse omfatter hele TV 2-
systemet, inkl. TV 2-regionerne, fond og reklameselskab. “TV 2/Danmark” omfatter her kun den 
programvirksomhed, der har hovedsæde på Kvægtorvet i Odense. Fra 1997 til 2003 dækker “TV 2” 
TV 2/Danmark og de otte TV 2-regioner samt fra 15. oktober 2000 også TV 2 Zulu. Betegnelsen 
“TV 2” kan formelt set ikke anvendes efter 1. januar 2003. Herefter hedder det TV 2/Danmark A/S, 
og heri indgår efterhånden og især efter 2005 en lang række datterselskaber, joint ventures, 
associerede virksomheder og virksomheder, hvori aktieselskabet har mindre kapitalandele. De otte 
TV 2-regioner har hele tiden haft deres eget navn, og fra 1. januar 2003 blev deres organisatoriske 
bånd til TV 2/Danmark fjernet, de fik egne sendetilladelser, og deres økonomi blev uafhængig af 
TV 2/Danmark A/S’20. 
 
Det er imidlertid ikke blot TV 2 som virksomhed, der har afhandlingens interesse. Det er derimod 
TV 2 med den politiske opgave som institution at levere public service broadcasting, der er det 
centrale21. TV 2 er en virksomhed, og dens økonomiske forhold spiller en afgørende rolle i det 

 
19 Stavemåden er hentet fra de officielle årsregnskaber for 1991. Nogle anvender således et mellemrum 
mellem TV og 2, andre ikke. Nogle markerer i navnet, at de er en del af “TV 2-familien”, andre har udeladt 
2-tallet. 
20 Det omvendte blev ikke tilfældet, idet TV 2/Danmark A/S har stor økonomisk fordel ved at have de regionale tv-
programmer liggende på hovedkanalen uden betaling.  
21 “Public service broadcasting” gengives almindeligvis i dansk medieforskning og den offentlige debat som “public 
service”. På engelsk er “public service” imidlertid langt mere omfattende, idet det er fællesbetegnelsen for en række 
offentlige tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, f.eks. levering af post, telekommunikation, energi, vand 
og radiofoni. Jeg har derfor beholdt tilføjelsen “broadcasting” for at adskille begrebet fra andre offentlige tjenester. Jeg 
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forløb, der skal analyseres og fremstilles. Men det vigtigste i den historiske proces er de krav til, 
kontrol med og forestillinger om programindholdet, som de danske myndigheder har pålagt TV 2, 
og som gør TV 2 til en kulturel institution. Kampen om et statsligt eller et privat TV 2 har i høj grad 
været kampen om karakteren af og kontrollen med dette indhold, og uenighed om finansiering, 
styring og ejerskab bunder i uenighed om opfattelse af og ønsker til indholdet. Og hvilke normer 
gælder for dette indhold? 
 
0.10. Demokrati og ytringsfrihed  
Jeg nævnte i afsnit 0.8, at det ikke var sikkert, at Hallin & Mancinis model af mediesystemerne ikke 
er normativ. Selv skriver de på side 14, at en sammenlignende analyse af forskellige institutionelle 
arrangementer i demokratiske samfund kan anvendes til vurdere disses strukturers konsekvenser for 
de værdier, “we consider important – diversity; openness and responsiveness; independence; and 
accuracy and completeness and information”. Disse værdier angår personer og de informationer, 
disse kan udtrykke og modtage. Men andre ord handler det om forholdet mellem demokrati og 
ytringsfrihed, der imidlertid findes i forskellige normative varianter, som ligger bag Hallin & 
Mancinis udsagn. De tilhører selv tilhængerne af den republikanske demokratimodel, og som 
sådanne er deres tankesæt normativt. 
 
Debatten om normative demokratimodeller har siden anden verdenskrig været heftig i USA22, men 
efter Murens Fald og via især Jürgen Habermas’ indsats har den i stigende omfang også udfoldet sig 
i Europa23. Udgangspunktet har været at stille den liberale demokratimodel over for den 
republikanske. 
 
De to modeller adskiller sig bl.a. med hensyn til frihedsbegrebet, etablering af individernes 
rettigheder, formålet med den demokratiske beslutningsproces og retfærdiggørelsen af modellens 
endemål. 
 
Den liberale model med rødder i John Lockes tanker har som grundlag modstillingen mellem det 
enkelte individ og staten. Det enkelte individ har præpolitiske rettigheder, som der ikke kan 
argumenteres for. De er ’naturlige’ eller ’universelle’. De omfatter retten til liv, ejendom og frihed, 
herunder ytringsfriheden. Statens opgave er at beskytte disse rettigheder imod overgreb fra andre 
personer og fra den selv. Frihedsbegrebet er negativt – frihed fra andres, herunder statens indgreb. 
For at sikre denne frihed vil liberale konstitutioner ved siden af de individuelle rettigheder og for at 
hindre flertallets magtmisbrug dele staten i tre adskilte dele, den lovgivende, den udøvende og den 
dømmende magt. Den demokratiske proces skal formulere de individuelle privatinteresser over for 
staten, der kan gennemtvinge de politisk formidlede interesser i kraft af sit magtmonopol, hvis 
omfang dog begrænses af konstitutionens garanti for de individuelle rettigheder.  Retfærdiggørelsen 
af modellen består i, at den sikrer individets selv-udtryk, dets mulighed for i det private liv at 

 
kunne i stedet overalt have anvendt “public service radiofoni”, en betegnelse der sjældent høres i dag. Den har desuden 
en umiskendelig klang af mellemkrigstid, hvilket ikke yder betegnelsen retfærdighed. I EU-sammenhæng 
oversættes ”broadcasting” nogle gange som “tv-radiospredningsvirksomhed” (TV-Direktivet fra 1989) eller som “radio- 
og tv-virksomhed” (2001-Meddelelsen). 
22 Meiklejohn 1965, Purcell 1973, Kalven 1988, Graber 1991, Post 1993, Massaro 1993, Taylor 1995, Fiss 1996, Dahl 
2000, Dworkin 2000, Rawls 2005, Barzun 2007, Arendt 2012. For en god oversigt, se Hansen 2010. 
23 Habermas 2005 a, b og c. I Danmark må Hansen 2010 og Lykkeberg 2012 fremhæves, men også Eriksen & Stjernfelt 
2013 har gode analyser af ytringsfrihedens rolle i demokratiet. Mchangama & Stjernfelt 2016 er et eklatant eksempel på 
analyse af ytringsfrihed, som den ses i den liberale model. Det er den enkeltes mulighed for at ytre sig, der står i 
centrum, statsborgernes krav på alsidig information om samfundets centrale anliggender, der er det centrale i den 
republikanske model, indgår ikke i analysen. 
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udfolde sig efter egne interesser, så længe det ikke krænker andres og følger de regler, der er fastsat 
af lovene. Ytringsfriheden er vigtig for skabelse af selvudtryk og formulering af egeninteressen, og 
den er en del af den personlige ejendomsret. Samfundsintegrationen har to kilder: den kapitalistiske 
markedsøkonomis rammesætning af det samfundsmæssige arbejde og statsapparatets administrative 
udfoldelse.  
 
I modsætning hertil indeholder den republikanske model, der har forbindelser tilbage til Aristoteles 
og Jean-Jacques Rousseau, et positivt, politisk frihedsbegreb. Individerne opfattes ikke som bærere 
af rettigheder, der beskyttes af staten, men som statsborgere, der ikke får status i kraft af de negative 
friheder, men i deres positive ret til at regere staten. Republikansk selv-regering står således over 
for liberalt selv-udtryk. Disse positive friheder garanterer ikke individerne frihed fra ydre tvang, 
men sikrer statsborgerne deltagelse i en fælles praksis, der via den demokratiske beslutningsproces 
gør dem til “politisk ansvarlige subjekter i et fællesskab af frie og lige” (Habermas 2005b, s. 45). 
Det er retten og pligten til deltagelse i dette fællesskab, der skal realisere det fælles bedste, 
almenviljen, ’det gode’, ikke beskyttelse individuelle interesser. Statens vigtigste opgave bliver da 
at sikre et rum, et offentligt domæne (Michelman 1988, s. 284), der garantere statsborgernes praksis 
for selv-regering. Heri ligger modellens legitimitet. Dette rum er den politiske offentlighed, og dets 
basis er det civile samfund, der er adskilt fra markedslogikken og forvaltningsmagten24. Den 
gensidige ansvarlighed, solidariteten, er den tredje samfundsintegrerende kilde. De rettigheder, som 
statsborgerne giver hinanden, er ikke præpolitiske, men netop politiske og resultat af deres selv-
regering. Ytringsfriheden er ikke knyttet til den private ejendomsret og til selvudfoldelse, men til 
sikringen af den fælles beslutningsproces i selv-regeringen, hvorved ytringsfriheden får særstatus i 
forhold til andre frihedsrettigheder25. Det vigtigste er ikke at muliggøre alles taleret som i den 
liberale model, men at sikre alles adgang til væsentlige informationer og meninger om offentlige 
anliggender, så de kan realisere deres selv-regering på et oplyst grundlag.  
 
Ytringsfriheden, forstået både som rettighed, indhold og funktion, er ikke den samme i den liberale 
og den republikanske demokratimodel, og den er ikke absolut nogen steder. 
 
I den liberale model afhænger statens udfoldelse af administrativ magt af konstitutionen og af 
resultatet af de individelle borgeres kamp om retten til at gennemtvinge egne interesser, der via 
stammeafgivningen kvantificeres i flertal og mindretal. Men det enkelte individ står alene og i 
modsætning til staten, og hvis statens forpligtelse til at opretholde sig selv og beskytte liv og 
ejendom kommer i konflikt med den enkeltes interesse, er udfaldet næsten givet på forhånd. Når 
ytringsfriheden ikke er en fællesinteresse, afbalanceres den individuelle interesse med statens, 
hvorved ytringsfrihedens indhold bliver en statsinteresse. Der sker en indholdsmæssig afvejning 
mellem de statslige interesser og den individuelle interesse, der indskrænkes og overtrumfes af 
statens. 
 
Ytringsfrihedens begrænsning i den liberale model i nutidens Europa kan findes i artikel 10 i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den åbner under bestemte betingelser, der vil indgå i 
en sådan afvejning, for voldsomme restriktioner i ytringsfriheden og for straffebestemmelser, der 
gennemføres af hensyn til  

 
24 Om offentlighedens fremkomst og senere udvikling, se Habermas 1962. 
25 “When men decide to be self-governed, to take control of their behavior, the search for truth is not merely one of a 
number of interests which may by ‘balanced’ on equal terms, against one another. In that enterprise, the attempt to 
know and to understand has a unique status, a unique authority, to which all other actives are subordinated”. Meiklejohn 
1965, s. 59 f. 
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 “den nationale sikkerhed,  
 territorial integritet  
 eller offentlig tryghed,  
 for at forebygge uorden  
 eller forbrydelse,  
 for at beskytte sundheden  
 eller sædeligheden,  
 for at beskytte andres gode navn og rygte  
 eller rettigheder,  
 for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger,  
 eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed”26. 
 
Den republikanske demokratimodel har en anderledes robust beskyttelse af friheden til at ytre sig, 
da ytringsfriheden og pressefriheden er en nødvendig forudsætning for selv-regeringen.  
Statsborgerne er staten, og ytringsfriheden må være absolut. 
 
Begge modeller rummer imidlertid også begrænsninger, idet de beskytter det enkelte individ imod 
æreskrænkelser. Det ligger logisk i den liberale model, der skal sikre individet et privat område for 
selvstændighed og selvudtryk. I den republikanske model er ytringsfriheden knyttet til 
regeringsførelsen og er derfor en politisk, absolut rettighed, der ikke gælder individuelle, personlige 
forhold. Ytringsfriheden er kun absolut, så længe den er knyttet til statsborgernes regeringsførelse, 
så længe den angår den fælles velfærd og det fælles gode, og så længe den bidrager til den 
offentlige diskussion af fælles beslutninger om offentlige anliggender. Ethvert forslag til handling, 
enhver relevant idé, fakta eller mening skal bringes til den politiske offentligheds kendskab, så den 
kan indgå i borgernes drøftelser. 
 
Både den borgerligt liberale og den republikanske forståelse af ytringsfriheden rummer forbud imod 
censur i form af statens forhåndsgodkendelse af ytringer, - det der kaldes for den formelle 
ytringsfrihed. Her stopper den liberale frihed. Via afvejning kan indholdet i ytringer begrænses, 
også om offentlige anliggender. Dette er ikke muligt i den republikanske udgave, der indeholder en 
materiel ytringsfrihed, der hindrer straf for ytringer om offentlige anliggender. Det gør den 
konservativt liberale tankegang også, men ikke fordi det skal sikre den demokratiske proces, men 
fordi indskrænkninger ville være et indgreb i den frie anvendelse af ejendomsretten. 
 
Den republikanske model for ytringsfrihed har imidlertid en uudtalt betingelse for sin realisering. 
Det er adgangen til offentligt at formulere tanker om de fælles, almene anliggender, statsborgerne 
skal forholde sig til27. De største begrænsninger af ytringsfriheden kommer i konstitutionelle 
demokratier næppe fra staten, men fra samfundet. Statsborgernes mulighed for at indgå i et 
fællesskab af frie og lige ansvarlige subjekter sikres ikke af de individuelle rettigheder, der nok 
garanterer frihed fra ydre, ubegrundet tvang, men som ikke sikrer den lighed til at formulere sig 
offentligt, der er en forudsætning. Herom har Frank Michelman skrevet 
 

 
26 Artikel 10, stk. 2 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, se 
http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/den_europaeiske_menneskerett
ighedskonvention.pdf. 
27 Det er på denne baggrund, at teorier om ’offentlig adgang’ til medierne (access) er udviklet. Se Barron 1967 for en 
tidlig begrundelse. 
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“[…] in certain social-structural circumstances it becomes evident that property rights themselves 
are a form of state-sanctioned private power; that exposure to private power cannot categorically be 
counted less an evil than exposure to public power; and that there is no cure, no amelioration for 
then evil other than constant supervisory and revisionary exercise of public power over the system 
of property. These are circumstances in which strong, abstract, formal juridical property rights 
cannot credibly symbolize the reconciliation of democratic self-government, with the transcendent 
rule of abstract, formal law (Michelman 1988, s. 288, noter udeladt, se også Fiss 1986 og 1987). 
 
Michelmann forholder sig i sidste sætning afvisende til den liberale demokratimodel, medens han 
tidligere i citatet peger på en ubestemt form for ’public power’ som nødvendig for at kurere de 
dårligdomme, som markedet skaber for brug af ytringsfriheden.  Betingelserne for republikansk 
selv-regering må derfor skabes ved sikring af yderligere ressourcer til borgerne, og det er forsøgt 
gennem etablering og hævdelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som 
velfærdsstaten stiller til borgernes rådighed, og som disse har krav på og frihed til at bruge28. Inden 
for ytringsfrihedens område skal de sikre faktisk adgang til offentligheden til drøftelse af fælles 
anliggender og dermed skabe, hvad Max Sørensen har kaldt reel ytringsfrihed (Sørensen 1969, s. 
353).  
 
Statens bestræbelser for at sikre en rig og mangfoldig offentlig drøftelse kan ske ved både positive 
og negative interventioner. De ’positive’ kan bestå i statsstøtte til etablering og drift af 
massemedier, til økonomiske bidrag til eller fuldfinansiering af journalistisk uddannelse og til 
almen uddannelse i massemediernes funktion i demokratiske samfund. De ’negative’ interventioner 
kan f.eks. omfatte påbud til private ejere af massemedier om at tillade genmæle over for krænkende 
ytringer, korrektion af fejlagtige informationer eller krav om fairness for konkurrerende kandidater i 
valgkamp til offentlige embeder, evt. konkretiseret som ret til samme tidsforbrug i radio og tv.  
 
For at skabe reelle ytringsfrihed kan det imidlertid blive nødvendigt at gribe ind i individernes 
dispositionsret til det ’mediemaskineri’, der fungerer som gatekeepere til offentligheden. Det er i 
den republikanske model derfor ikke indholdet i ytringerne, der kan reguleres, men kontrollen med 
adgangen til at bringe dem til offentlighedens kendskab via medierne. Talens frihed over for 
talerens frihed. En sådan tilskyndende intervention kan imidlertid også iagttages i den liberale 
demokratimodel, men vil da være begrundet og udformet af hensyn til perfektionering af markedet 
ved korrektion af markedsfejl (hensynet til taleren), medens begrundelsen i den republikanske 
demokratimodel er at gøre alle væsentlige ytringer tilgængelige for alle (hensynet til de lyttende). 
 
Men både det republikanske ønske om at regulere adgangen for at sikre et alsidigt indhold i den 
offentlige debat og de borgerligt liberale bestræbelser for at sikre lige konkurrence mellem 
medievirksomhederne rummer spørgsmålet om ejendomsrettens forhold til ytringsfriheden. 
Ejendomsretten er ikke på spil, så længe det gælder den enkelte borgers ret til at sige, hvad han 
ønsker. Men skal det ske gennem et massemedie, er sagen mere kompliceret. Alle massemedier er i 
sidste instans en ejendomsbesiddelse, som ejeren råder over. Og her bliver det principielle skel 
mellem privat eje og statsligt eje afgørende for konflikter og løsningsmuligheder.  
 
De private medier er privat ejendom og deres indhold bestemmes af ejeren, dog under hensyntagen 
til de almene færdselsregler for ytringer i almindelighed (forbud imod racisme, æreskrænkelser, 
opfordring til terror, m.v.). Den liberale demokratimodel har som uudtalt præmis, at de manges 

 
28 Alle rettighederne, både de individuelle, de politiske, de økonomiske, de sociale og de kulturelle indgår i Den 
Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder. 
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ytringer og forskellige meninger i indbyrdes konkurrence fører til det bedste resultat for alle. Men 
hvis konkurrence på mediemarkedet fører til monopoldannelse, der ikke kan bekæmpes med anti-
trustregler, forbud imod misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, fordi der ikke er 
konkurrerende medier på markedet,  eller hvis de medier, der er på markedet, har de samme 
holdninger og prioriteringer af nyheder, vil hensynet til, at lytteren skal forsynes med et alsidigt 
udbud af meninger og informationer om offentlige anliggender, ikke kunne honoreres. Hvem kan da 
sikre den alsidighed i udbuddet, som den republikanske model forudsætter? Hvem har overblik over 
hele medieudbuddet? 
 
Ifølge Hallin & Mancini – og som vi skal se i afsnit 9.3.6 også ifølge danske journalister – er det de 
ansatte i medierne, dvs. journalisterne i bred forstand, der har dette overblik. Dette ligger i Hallin & 
Mancinis mediesystemiske dimension journalistisk professionalisme (se senere i afsnit 0.12.3), 
hvor den ene indikator på niveauet er “forpligtelsen til at arbejde i offentlighedens tjeneste”, dvs. 
netop at sikre den diversitet og akkuratesse i informationer, som er central i den republikanske 
ytringsfrihedsforståelse. Konsekvensen kan da blive en konflikt mellem ejeren af massemediet og 
de ansatte om indholdet, hvis ejeren ikke selv ønsker at honorere alsidighedskravet. 
 
Når det gælder de statsejede medier, er situationen en anden. Staten kan ifølge sine ressourcer sikre, 
at der findes medier på markederne, der lever op til kravet om, at statsborgerne skal have adgang til 
at mangfoldigt og alsidigt indhold om alle de samfundsforhold, som borgerne tager stilling til i 
deres regeringsførelse. Mangfoldighed, alsidighed og kvalitet er da ikke et spørgsmål om 
frivillighed, men kan være et påbud.  
 
Men frivillighed fra private ejere af massemedierne kan under særlige omstændigheder også føre til 
det resultat, den republikanske demokratimodel kræver. Nemlig gennem selvregulering29 eller 
indbyrdes forpligtende aftaler mellem staten og en ejer af et privat medie. I begge tilfælde vil 
resultatet bliver levering af et alsidigt medieindhold. 
 
Og når det gælder radio og fjernsyn kaldes denne normative forståelse af indholdet for public 
service broadcasting. 
 
0.11. Public service broadcasting 
Definitionen af public service broadcasting er afhængig af den historiske kontekst og en normativ 
tilgang. Kampen om TV 2 var også en kamp om definitionen af public service broadcasting. Den 
normative definition, jeg lægger til grund i afhandlingen, er den, der blev udviklet af Medieudvalget 
i 1995 (Betænkning 1300/1995, s. 23-33), og som synes at ligge bag strukturen i de efterfølgende 
medieaftaler og den lovgivning, der fulgte derefter. Da jeg selv var hovedskribent ved 
udformningen af teksten, vil jeg tillade mig at citere den udførligt for derved at redegøre for min 
egen position.  
 
Udgangspunktet er, at kernen i skabelse af public service broadcasting er en bindende aftale, en art 
kontrakt mellem staten og en virksomhed30. Kontrakten rummer krav om et bestemt programudbud 
(alsidighed, mangfoldighed og kvalitet), og som modydelse sikrer staten den nødvendige 

 
29 Jfr. projektet om “A free and responsible press”, se Hutchins-kommissionens arbejde, der omtales i afsnit 1.2.2. 
30 Der skal være tale om en aftale, der juridisk bindende forpligter virksomheden. Formen er ikke afgørende. De public 
service kontrakter, der siden 2003 er anvendt i Danmark, er ikke rigtige kontrakter, da de ikke er resultat af frie 
forhandlinger, men snarere et pålæg, som staten ensidigt udsteder, og som er juridisk bindende.  
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finansiering og måske særlige privilegier (licens, andre statstilskud, eneret på landsdækkende 
reklame). Og herefter kommer et langt citat: 
 
“Afgørende for, om man vil kalde en given institution for en public service institution må være, 
hvor omfattende de pågældende programforpligtelser er formuleret, og om der er vilje fra 
myndighedernes side til at sikre disse forpligtelser overholdt, samt om de tildelte privilegier er af en 
sådan art, at de kan garantere den økonomi, der er nødvendig for at leve op til kravene [31]. 
 
En public service virksomhed kan følgelig ikke defineres på grundlag af: 
 
En bestemt form for ejerskab. Der kan være tale om en offentligt ejet virksomhed, en selvejende 
institution eller et aktieselskab med eller uden private ejere. Dog kan der […]  være forhold 
omkring ejerformen og de økonomiske rammer og potentialer for driften, som, specielt i små lande 
som de nordiske, kan være svært forenelige med at indfri omfattende programforpligtelser jf. 
erfaringerne med TV 2 i Norge og TV 4 i Sverige.  
 
En bestemt finansieringsmåde. Der kan være tale om ren licensfinansiering, reklamefinansiering 
eller blandingsfinansiering mellem licens, reklame og sponsorering. Det afgørende for valg af 
finansieringsform er imidlertid, at der sikres tilstrækkelige ressourcer til at leve op til de 
programforpligtelser som afkræves institutionen jf. ovenstående.  
 
En bestemt måde at organisere virksomheden på. Der kan være tale om en enhedsinstitution med 
både radio og tv, en ren tv- eller radioinstitution, som råder over en eller flere kanaler, og der kan 
være tale om institutioner, som selv producerer det meste programstof eller virksomheder, som 
lægger en del af produktionen ud i entreprise hos uafhængige producenter. Om man vælger at stille 
bestemte organisatoriske krav til den pågældende institution må bero på en afvejning af, hvilke 
målsætninger der [i øvrigt] skal gælde for det samlede mediesystem, og hvordan de bedst tilgodeses 
[f.eks. større mangfoldighed på systemniveau, geografisk spredning, små virksomheder].  
 
Om institutionen driver anden virksomhed end public service udsendelsesvirksomhed. Det kan 
dreje sig om betalings-tv, salg eller udleje af video, drift af biografer, produktion og salg af plader 
og multimedieprodukter. Det bør dog være en forudsætning, at der findes en skarp økonomisk 
adskillelse mellem disse aktiviteter og public service virksomheden. 
 
[…]  
 
Enkelte elementer i det totale udbud. Der er således ikke tale om at bestemte genrer er "mere" 
public service end andre. Det er kravene til alsidigheden i det totale udbud, der er public service.  
 
Sammensætningen af det totale udbud i sig selv. Det er således ikke afgørende om en bestemt 
udsendelsesvirksomhed - på frivillig basis - udviser karakteristika, som mangfoldighed og 
alsidighed, som normalt forbindes med public service. Det afgørende er kravene til det samlede 
udbud, kontrakten. Kravene eller kontrakten er samfundets garanti for, at public service udbudet 
fortsætter over tid” (s. 31-32). 
 

 
31 Som det ses er denne formulering parallel med de krav, Kommissionen stiller for at godkende en statslig finansiering 
af public service broadcasting: en klar definition af opgaven, der er overdraget, og hvor udførelsen kontrolleres, og hvor 
en nødvendig finansiering er sikret. 
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Kernen i kravet til programudbuddet er alsidighed, mangfoldighed og kvalitet. Og det ser faktisk ud 
til, at denne beskrivelse af public service broadcsting og Medlemsstaternes frihed i den forbindelse 
er i overensstemmelse med principperne i Amsterdam-Protokollen (jfr. afsnit 16.1), som 
Medieudvalget imidlertid ikke kendte til, da den først blev formuleret efter, at udvalget havde 
afsluttet sit arbejde. 
 
0.12. De mediesystemiske dimensioner konkretiseret 
Herefter følger en præcisering af, hvordan de mediesystemiske dimensioner vil blive analyseret. 
 
0.12.1. Mediemarkederne 
Der skal først tages stilling til hvilke mediemarkeder, der skal inddrages i analysen. 
Dagbladsmarkedet er selvskrevet i analyse og fremstilling, da det er konstituerende for Den 
korporative Model, men også fordi netop dagbladenes økonomi og politiske tilknytning spillede en 
afgørende rolle i dele af forløbet. Det gjaldt i perioden fra 1959 til 1986, hvor hensynet til 
partipressens økonomiske udvikling svækkede de borgerlige partiers lyst til at indføre de reklamer i 
tv, der skulle finansiere et privatejet TV 2. Men også arbejderbevægelsens holdning blev afgørende 
bestemt af den skæbne, dens egne dagblade led, og tabet af arbejderpressen i provinsen førte til stor 
interesse for at gå ind i de nye muligheder for lokal radio og tv, der kom på dagsordenen samtidig 
med etableringen af TV 2. Og på en måde blev Socialdemokratiets holdning til TV 2 i startårene 
også bestemt heraf. Endelig var graden af politisk parallelisme og måden, den udfoldes på i 
forskellige perioder, også afhængig af arbejderpressens udvikling. 
 
Radiomarkedet skal også inddrages, omend ikke i samme omfang. Her gælder det både markedet 
for indholdsudbydere, distributionsmarkedet, inkl. frekvensanvendelse og forbrugernes konsum af 
indholdet. Disse markeder er vigtige i forhold til at belyse statens rolle i mediesystemet. For det 
første når staten skal ses som regulator – f.eks. da staten simpelthen forbød den første private radio, 
Radio Mercur, der sendte til Danmark. For det andet når staten ses som ejer og som financier af 
Danmarks Radios radiokanaler. Endvidere fordi etableringen af private kommercielle 
radioudbydere spillede en central rolle i medieforligene i 1996, 2000 og 2002, fordi TV 2 selv 
engagerede sig i kommerciel radio via delejerskab af Radio 2, og endelig fordi de danske 
myndigheders håndtering af Sky Radios sendetilladelse skabte usikkerhed omkring muligheden for 
at regulere et privat TV 2. 
 
Markederne for udbud af tv-indhold, distribution af det og forbrugernes anvendelse er naturligvis 
uundgåeligt, da det er her TV 2 som virksomhed er placeret.  
 
Jeg har endvidere medtaget markedet for filmproduktion – eller bredere audiovisuel produktion. Det 
er der flere årsager til.  For det første blev filmbranchen den første del af det danske mediesystem, 
der eksplicit og allerede i 1972 blev påvirket af udviklingen i tolkningen af EU’s statsstøtteregler. 
Det var den første europæisering af mediepolitikken i Danmark, der endda udfoldede sig før, 
Danmark blev medlem af Fællesmarkedet. Det danske politiske system respekterede EF-Traktatens 
rolle for filmlovgivningen. For det andet var filmbranchen aktiv i forbindelse med oprettelse af TV 
2 i 1980erne, men branchens økonomiske styrke kunne ikke bære et koncessioneret TV 2, og det 
bidrog til, at TV 2 ikke kunne blive privatejet.  Og for det tredje var filmbranchen tiltænkt en 
central rolle i det private ejerskab af TV 2, som VK-regeringen ville skabe i starten af 00erne.  
Endvidere havde AV-branchen i hele TV 2’s levetid været en afgørende faktor ’upstream’ som 
entrepriseleverandør. Endelig er den omfattende statsstøtte til film og øvrig privat AV-produktion 
en vigtig brik i statens samlede finansiering af det danske mediesystem. 
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Endelig har jeg indplaceret udviklingen af telenettet som en del af distributionsmarkederne, idet 
telenettet er placeret ’downstream’ i forhold til forbindelsen mellem radioudbyder, tv-udbydere og 
brugerne. I perioden 1959-2005 blev det danske telenet udvidet voldsomt og udsat for privat 
konkurrence. Der kom flere distributionssystemer til, og de fik større og større kapacitet, ligesom 
flere og flere husstande blev tilkoblet private fællesantenneanlæg, der skulle vise sig at skabe 
problemer for TV 2. Endvidere fik den fysiske udbygning af sendernettet for radio og tv samt 
tildelingen og anvendelse af frekvenser til landsdækkende og lokalt tv og radio en vigtig rolle i 
dansk mediepolitik og i TV 2-historien.   
 
0.12.2. Politisk parallelisme 
Politisk parallelisme kan ifølge Hallin & Mancini måles på forskellig måde. Den første, de nævner, 
er den vanskeligste at behandle, nemlig medieindholdet. I hvilket omfang er et givet medies indhold 
i overensstemmelse med bestemte politikske holdninger uden for mediet? En traditionel måde at 
afgøre det på kunne have tre trin: Først skal undersøgelsen fastlægge, hvordan de forskellige 
politiske holdninger uden for mediet defineres. Derefter skal disse operationaliseres i en række 
indholdskategorier, og endelig skal indholdsanalysen gennemføres med disse kategorier i forhold til 
indholdet i mediet på bestemte tidspunkter. 
 
Denne metode er ikke valgt her, dels fordi indholdsanalyse falder uden for mediesystemanalysen 
(jfr. afsnit 0.2), dels fordi resultaterne ikke ville være brugbare. I den politiske proces, der skal 
analyseres, er det ikke mediernes indhold, som det ville blive beskrevet i en sådan indholdsanalyse, 
der er afgørende. Det er i stedet politikernes og andre aktørers opfattelse af mediernes indhold, der 
er det vigtige, og som har fået voldsomme konsekvenser for mediepolitikken. Om opfattelserne 
ville stemme mere eller mindre overens med undersøgelsens resultater er i denne mediepolitiske 
sammenhæng uden betydning. Det er derimod en pointe i fremstillingen, at de borgerlige partiers 
meninger om indholdet i Danmarks Radios udsendelser blev afgørende for det statslige eje af TV 2, 
og muligvis kan VK-regeringens beslutning om at privatisere TV 2/Danmark A/S også begrundes 
ud fra deres opfattelse af indholdet i TV 2’s udsendelser. 
 
Den organisatoriske forbindelse mellem medierne og politiske grupperinger er derimod valgt til at 
karakterisere omfanget af politisk parallelisme. Sådanne forbindelser ses her i forhold til dels de 
privatejede medier, dels de statsejede. 
 
For de privatejede medier er det centrale den organisatoriske forbindelse mellem de politiske 
partier, fagbevægelsen og dagspressen. I den periode, der analyseres, sker der voldsomme 
ændringer med dagbladenes politiske tilknytning. Partipressen dør hen, hurtigst og mest markant for 
fagbevægelsen, og de borgerlige aviser, der var politiske modsætninger til arbejderpressen, bliver 
gradvist til lokale monopolaviser, der løsner den partipolitiske vinkel på nyheds- og 
aktualitetsstoffet uden, at de dog bliver upolitiske. På landsplan fastholdt fagbevægelsen ét dagblad 
indtil efteråret 2001, hvorefter alle landsdækkende aviser formelt set er fritstående i forhold til 
politiske partier. 
 
For de statsejede medier – og det vil i praksis sige Danmarks Radio og TV 2 – er forholdene 
ustabile i perioden. Hallin & Mancini opstiller fire modeller: 
 
• Regeringsmodellen. Her er ledelsen af virksomheden kontrolleret af regeringen, enten ved at den 
direkte udpeger hele ledelsen eller ved, at den udpeger det organ, der udpeger ledelsen. Det franske 
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system under Charles de Gaulle anses for prototypen. Modellen har formelt set eksisteret i 
Danmark, da Kulturministeren i hele TV 2’s eksistens har udpeget bestyrelsen for det 
landsdækkende TV 2 – bortset fra medarbejderrepræsentanter. I praksis har det dog ikke fungeret 
som direkte regeringskontrol, idet der har været udbredt ønske om, at udpegningsmåden skulle føre 
til den professionelle model, og at ministeren i sin udpegning skulle respektere dette. 
Armslængdeprincippet var målet. Endvidere blev Folketinget ved vedtagelse af den første TV 2-lov 
lovet af statsministeren, at Kulturministeren ville tage oppositionen med på råd, når bestyrelsen 
skulle sammensættes, jfr. afsnit 10.10.  
 
• Den professionelle model. Det er BBC-modellen. Ledelsen skal skærmes mod politisk kontrol, og 
virksomheden skal drives af professionelle. Armslængden er stor. Modellen har som nævnt været 
det erklærede mål for TV 2, og i det lovforslag om oprettelse af TV 2, der blev fremsat den 23. april 
1986, var retten til at udpege bestyrelsen henlagt til Folketingets Præsidium for at neutralisere 
partipolitisk indflydelse. Dette forlag blev dog taget ud af den endelige lov. 
 
• Den proportionelle repræsentationsmodel. Her udpeges ledelsen af de politiske partier i henhold til 
deres styrke i Folketinget. Det er den model, der i princippet har været gældende for Danmarks 
Radio siden 1974. Modellen kan justeres ved, at Kulturministeren udpeger formanden og evt. 
næstformanden, og at medarbejderne får en repræsentation.  
 
• Civilsamfundsmodellen. Det er den model, der dannede grundstammen i den første Lov om 
Radiospredning fra 13. marts 1926. Her udpegede Ministeren for offentlige Arbejder formand og 
næstformand, der skulle være radioteknisk kyndig, dvs. fra telegrafvæsenet. 
Undervisningsministeren udpegede én, men herefter var det civilsamfundet, der indtog pladserne. 
Pressen udpegede to, en journalist og en redaktør; lytterorganisationerne tre; og radiobranchen én. I 
alt ni.  Til programudvalget udpegede Minister for offentlige Arbejder et antal “tilforordnede”, der 
skulle have kulturel ekspertise. Det blev i første omgang en komponist, en højskoleforstander og en 
arkivar. Civilsamfundsmodellen kan også ses i organiseringen af de regionale tv-stationer, der via et 
alsidigt sammensat repræsentantskab med bred repræsentation af civilsamfundet vælger en 
bestyrelse. De politiske partiers og statens indflydelse er minimal på programsiden, men stærk på 
økonomien. Endelig var det civilsamfundet, der dominerede de mange små lokale radio- og tv-
stationer, der blev oprettet i 1980erne. 
 
Kampen mellem de politiske grupperinges ønsker om et bestemt indhold i de statsejede radio- og 
tv-kanaler og dermed om graden af politiske parallelisme har især udfoldet sig som en kamp 
mellem hvilke af disse modeller, der skulle være rådende, og om hvilken styrke, de politiske partier, 
repræsentanter for civilsamfundet og medarbejderne hver især skulle have i modellerne. I løbet af 
perioden 1959-2005 er styringen af Danmarks Radio og TV 2 ændret flere gange. 
 
0.12.3. Journalistisk professionalisme 
Den tredje dimension i Hallin & Mancinis model for mediesystemet er graden af journalistisk 
professionalisme, her forstået som de formelle og uformelle regler, der regulere producenterne af 
medieindhold. Dette er uden tvivl den vanskeligste mediesystemiske dimension at arbejde med, idet 
journalistikken ikke er en profession i traditionel forstand, således som det f.eks. gælder for læger 
og advokater. Her er det en forudsætning for adgang til titlen, at man har gennemgået en lang 
uddannelse, hvor en særlig faglig og nærmest “esoterisk” viden er tilegnet under intern faglig 
kontrol. På grund af denne særlige viden har læger og advokater en særegen autonomi ved udførelse 
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af deres arbejde, idet vurderingen af kvaliteten kun anses af dem selv og staten for gyldig, hvis den 
foretages af andre fagfolk. 
 
Journalister, redaktører og andre mediearbejdere har kun i mindre grad en sådan særegen faglig 
viden, og en bestemt uddannelse er heller ikke et nødvendigt adgangstegn for at kunne virke som 
journalist, hverken i statsejede eller privatejede medier i Danmark. Heller ikke medlemskab af 
Dansk Journalistforbund kræver en særlig uddannelse. 
 
Det centrale må være spørgsmålet om graden af instrumentalisering, dvs. ejerens kontrol med det 
journalistiske arbejde med henblik på at intervenere i politikken. Hallin & Mancini er 
opmærksomme på, at journalistik også kan anvendes til f. eks. økonomiske formål, når mediet ikke 
styres efter publicistiske kriterier men efter økonomiske. Manglende politisk instrumentalisering er 
derfor ikke automatisk udtryk for høj professionalisme. 
 
Høj grad af journalistisk professionalisme kan ifølge Hallin & Mancini måles via tre indikatorer: 
autonomi, der betyder, at journalistisk arbejde vurderes af andre journalister;  særlige professionelle 
normer for arbejdets udførelse så som nyhedskriterier, genreanvendelse og etiske standarder; og 
endelig en forpligtelse til at arbejde “i offentlighedens tjeneste”.   
 
Journalistisk professionalisme kunne synes at være tæt knyttet til politisk parallelisme, men Hallin 
& Mancini har opretholdt de to dimensioner som selvstændige og indbyrdes uafhængige. Den 
politiske parallelisme angår forbindelsen mellem selve mediet og samfundsmæssige kræfter uden 
for mediet. Journalistisk professionalisme er en intern relation mellem journalisterne og ejeren samt 
dennes repræsentanter. Men naturligvis vil en svag professionalisme gøre det let for dagbladsejerne 
at opretholde en stærk politisk parallelisme og omvendt. Politik er imidlertid ikke kun et spørgsmål 
om hvilke holdninger, politikere og borgere har til samfundsforhold, men også hvilke 
samfundsforhold, de skal have holdninger til. Og hvis “professionel journalistik” blot defineres som 
overholdelse af de professionelle nyhedskriterier og genrenormer, kan ’den professionelle 
journalist’ uden vanskelighed blive instrumentaliseret i forhold til ejerens bestemte økonomiske og 
politiske projekter, da journalistik altid udøves i organisationer, der har en professionel ledelse, og 
ledelsen bestemmer allokering af ressourcer og prioritering af stofområder. Det kritiske bliver her 
den tredje indikator, forpligtelsen over for “offentligheden” som adresseringsmål, dvs. loyalitet over 
for den demokratiske konstitution, ikke over for ejeren eller bestemte politiske grupperinger uden 
for mediet. 
 
I fremstillingen vil spørgsmålet om omfanget af den professionelle uddannelse indgå som indikator, 
ligesom etablering af faglige organisationer og udvikling af faglige etiske normer vil gøre det.  
 
0.12.4. Statens rolle i mediesystemet 
Den danske stats aktiviteter i forhold til medierne vil blive beskrevet på tre niveauer. Staten som 
ejer, hvor størrelsen af det statslige engagement vil blive sammenholdt med privat eje inden for de 
enkelte markeder. Staten som finansier, således som det kan ske via statsstøtte både til statsejede og 
privatejede medier. Og endelig staten som regulator, forstået som statens regelsæt og indgreb på 
medieområdet, der lægger de overordnede ramme for medievirksomhed og i visse tilfælde også 
specifikke regulatoriske bestemmelser inden for bestemte mediemarkeder. EU’s politiske system er 
på medieområdet næsten udelukkende regulerende i form af Traktater og Direktiver, tolkninger af 
disse i domme fra EF-Domstolen, Beslutninger af Kommissionen i enkeltsager samt dens 
Meddelelser. Finansiering af medievirksomhed findes kun i mindre målestok, bl.a. i MEDIA-
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programmerne, og ejerskab har kun optrådt, da EU-Kommissionen uden held forsøgte sig som 
operatør af tv-kanalerne EUREKON og Europa TV, der blev sendt fra satellit i henholdsvis 1983 og 
1985-86. 
 
0.13. Periodeopdeling 
Det centrale bliver at analysere og fremstille den kronologiske udvikling i den politiske proces, der 
skal danne grundlag for svar på de fire mediepolitiske spørgsmål. Politik er i denne sammenhæng 
de måder, hvorpå de offentlige autoriteter forsøger at skabe strukturer og praksis for medierne. 
Effekterne af denne politik står centralt i beskrivelsen, men det gør også de begrundelser, 
politikerne fremlægger som forklaring på politikken. Disse begrundelser kan søges i deres egne 
værdiforestillinger, men de vil i høj grad være reaktioner på udviklinger nationalt og internationalt i 
medieområdet, som politikerne ikke selv har kunnet kontrollere. Her vil TV 2’s økonomi og EU-
udviklingen være helt afgørende og derfor blive prioriteret i opdelingen af det kronologiske forløb, 
der vises nedenfor, og som jeg kort begrunder via opregning af vigtige begivenheder i Danmark og i 
udviklingen af EU’s statsstøtteregler. 
 
1959-72: Radio Mercur sender. Danmarks Radio får formelt monopol på radio og tv i Danmark. 
Reklamefinansiering forbydes. Det første forslag om et danske TV 2. Romtraktaten er trådt i kraft. 
 
1973-85: Danmark bliver medlem af EF. En ny radiolov ændrer sammensætningen af Danmarks 
Radios Radioråd og Programudvalg. Voldsom kritik af den påståede politiske drejning af indholdet 
i DR’s udsendelser. Mange forslag til ændring af DR’s struktur. Satellitter med tværnationalt tv på 
vej.  EF-Domstolen slår i dommen C-155/73 Sacchi fast, at tv er en tjenesteydelse, der er 
underkastet EF-Traktatens bestemmelser. EF-Domstolen anlægger i C-240/83 ADBHU 
kompensationsbetragtningen. 
 
1986. TV 2-loven vedtages. 
 
1986-1996. TV 2 etableres og får seermæssig succes, men økonomiske vanskeligheder. Forslag om 
omdannelse til A/S. Bredt medieforlig, hvor TVR og TV 2-fonden lægges ind under TV 
2/Danmark. I dommen C-387/92 Banco Exterior de España anlægger EF-Domstolen 
statsstøttebetragtningen, og i C-39/94 SFEI slår den fast, at ulovlig statsstøtte i princippet skal 
betales tilbage, og at Kommissionens forenelighedserklæring ikke ændrer på dette. Kommissionen 
træffer sin første Beslutning om public service broadcasting.  
 
1997-2002. DR, Viasat og SBS presser TV 2 seermæssigt og økonomisk. EU-Kommission 
behandler klager om PSB. Amsterdam-Protokollen. EF-Domstolen vender i C-53/00 Ferring tilbage 
til kompensationsbetragtningen. 
 
2002-2005 VKO aftaler at privatisere TV 2. Altmarkdommen, C-280/00. Kommissionen beslutter, 
at TV 2 skal betale ca. én mia. kr. tilbage til den danske stat, men godkender en rekapitalisering. 
VK-regeringen annullerer salget af TV 2. 
 
Som start, midtpunkt og afslutning på dette kronologiske forløb beskrives mediesystemets 
dimensioner samt EU’s rolle i 1960, 1986, 1996 og 2002.  
 
0.14. Spørgerammens afhængighed af spørgeren 
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Hallin & Mancinis teori om mediesystemerne kombineret med Vestergaards om 
mediesystemanalysen har sat grundlaget for de problemstillinger, der skal undersøges for at svare 
på de fire spørgsmål, jeg formulerede i først i Indledningen. Det er herudfra spørgerammen er 
udviklet. Spørgerammen er imidlertid også afhængig af spørgeren og dennes formodning og viden 
om, hvor man med fordel kan finde svarene. Analytikeren har personlige og faglige forudsætninger 
for sine formodninger. 
 
Her har denne afhandling muligvis et problem, nemlig forfatterens medvirken i de begivenheder, 
der analyseres. Den rolle, jeg har spillet her, vil påvirke min spørgehorisont, og det er derfor 
rimeligt at overveje, om denne omstændighed diskvalificerer afhandlingens videnskabelighed. 
 
I forlængelse af den teori og praksis, Bent Flyvbjerg har udviklet i bogen Rationalitet og magt 
(Flyvbjerg 1991), vil jeg afvise det principielle i spørgsmålet. Forskning i en mediepolitisk 
sammenhæng går ud på at forstå den konkrete mediepolitik for derefter at kunne formidle 
forståelsen. Flyvbjerg skriver: 
 
“[…] den mest avancerede form for forståelse opnås ved at forskere placerer sig i den kontekst de 
studerer. Kun på den måde vil de kunne fange og forstå den problemopfattelse og adfærd, som 
karakteriserer sociale aktører. Anthony Giddens har en pointe, som er relevant i forhold til denne 
observation. Giddens siger, at gyldige beskrivelser af sociale aktiviteter forudsætter, at forskere i 
princippet er i besiddelse af de færdigheder, som skal til for at deltage i de beskrevne aktiviteter” (s. 
156)32. 
 
Det er den principielle afvisning. Men om jeg ved anvendelse af min faglighed i de konkrete 
analyser og i fremstillingen har holdt personlige synspunkter på tilstrækkelig afstand, må komme an 
på den prøve, afhandlingen udgør. Jeg skal som led i dette berette om de vigtigste af mine 
mediepolitiske aktiviteter i den analyserede periode, så læseren kan danne sig en mening om, 
hvorvidt spørgehorisonten er forvredet i forhold til materialet, og om jeg har haft den position, 
Giddens og Flyvholm omtaler. Selve resultatet af analyserne ud fra spørgehorisonten er fremlagt i 
fortællingen og kan efterprøves. 
 
Senere redegør jeg for, at en del af kildematerialet er bragt til veje via den rolle, jeg har spillet i den 
mediepolitiske udvikling, hvor følgende aktiviteter er relevante: 
 
• Medlem af Mediekommissionen 1980-1985. 
• Mediepolitiske udredninger for Nordisk Ministerråd 1986, 1987 og 1992, for Kulturministeriet 
1992, for  EU’s Media Salles-program 1993 og for Europarådet i 1993. 
• Forfatter til en række fortrolige mediepolitiske analyser af aktuelle nationale og europæiske 
begivenheder, leveret til Jydsk Telefons Kabel-TV-afdeling og til DR’s direktion 1987-1992 i form 
af “Efterretninger om Medier” og “Mediebreve til DR”. 
• Medlem af Medieudvalget 1994-1996, medlem af styregruppen, formand for arbejdsgrupperne om 
de elektroniske mediers vilkår og udbud og for Regnegruppen. 
• Medlem af baggrundsgruppen for den danske koordinator af Audiovisuelt Eureka 1991-1995. 
• Medlem af Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsens tænketank 1999-2000 
• Bidrag til beregning af TV 2’s fremtidige reklameindtægter 1995, 1997, 1999 og 2002 

 
32 Giddens udsagn findes i Giddens 1982, s. 15. “I have accepted that it is right to say that the condition of generating 
descriptions of social activity is being able in principle to participate in it. It involves ’mutual knowledge’, shared by 
observer and participants whose action constitutes and reconstitutes the social world”. 
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• Tætte kontakter 1988-1998 til en række mediepolitiske ordfører – især til Helge Mortensen, 
Marianne Jelved, Elsebeth Gerner Nielsen, Søren Hansen. 
•  Bidrag til udvikling af DR’s og TV 2’s mediepolitik via foredrag, oplæg og møder med ledelserne 
og centrale medarbejdere. 
• Endelig har jeg deltaget i den offentlige mediepolitiske debat i dagblade, radio og tv samt ved 
møder i foreninger, politiske partier, organisationer og private firmaer. 
 
Jeg vil i denne sammenhæng fremhæve, at mit arbejde alene har bestået i analyse, debat og 
rådgivning, og aldrig i at træffe beslutninger med mediepolitiske konsekvenser. Men aktiviteterne 
har naturligvis påvirket spørgerammen, ligesom mine aktiviteter kan have påvirket den 
mediepolitiske udvikling. Mine mediepolitiske standpunkter kan aflæses af min stillingtagen til 
afstemningstemaerne i Mediekommissionens og Medieudvalgets mange betænkninger, som jeg har 
været med til at udforme33. 
 
Metode 
Som metode er valgt dokumentanalyse. Interviews er næsten helt udeladt, skønt det tidsmæssigt 
havde været muligt at gennemføre i betydelig udstrækning. En lang række af de aktører, der har 
deltaget i de processer, der skal analyseres, var stadigvæk levende, da jeg begyndte mine 
undersøgelser, og mange er det endnu. Når jeg ikke har anvendt denne metode, er der især to 
årsager. 
 
• De fleste af personerne ville stadigvæk være aktive som politikere eller som aktører andre steder i 
det mediepolitiske univers, og deres oplysninger om fortiden ville uundgåeligt være præget af deres 
nuværende aktiviteter og deres ønsker i den forbindelse. Det ville være vanskeligt at vurdere 
værdien af deres udsagn som kilde.  
 
• De forsøg, jeg trods alt har gjort, viser, at de fleste husker dårligt. Deres udsagn er ofte ikke i 
overensstemmelse med pålidelige kilder, eller også erindrer de simpelthen ikke de begivenheder, 
jeg ønskede informationer om. Selv yngre, aktive politikere måtte melde pas i forhold til 
mødeforløb, der lå kun seks år tilbage. 
 
Interviews er derfor brugt i meget begrænset omfang.  
 
0.15. Tekstanalyse – tolkning og karakteristik 
Analysen af dansk mediepolitik i 1959-2005 og herunder forsøgene på at skabe et privat, dansk TV 
2 kræver ikke bare “findekunst” til opsporing af kilder, den forudsætter også en strategi for læsning 
af teksterne34. Her supplerer jeg kildekritikken ved at anvende en metode, der er udviklet af 
litteraturvidenskaben, nemlig den tekstanalyse, der som sit dialektiske centrum rummer skellet 
mellem fortolkning og karakteristik. Metoden er udviklet i forlængelse af “Den ny Kritik” og 
perfektioneret af Johan Fjord Jensen35. Metoden kan teoretisk beskrives som om den havde to faser, 
hvori teksten bliver gennemanalyseret. Sådan forløber det imidlertid ikke i praksis, men det er en 
god måde at profilere dens særegenhed på.  

 
33 Betænkning 936/1981, 954/1982, 972/1983, 974/1983, 986/1983, 1029/1985, 1294/1995, 1300/1995, 1311/1996, 
1320/1996.  
34 Jeg anvender “det udvidede tekstbegreb”, der omfatter alle sociale og kulturelle fænomer, der kan analyseres, f. eks. 
skrevne tekster, faste og levende billeder, arkitektur, mode, alle medieformer. 
35 Om den ny kritik, se Jensen 1966. Tolkning og karakteristik er et vigtigt grundlag for Johan Fjord Jensens analyser i 
især Bind I og Bind II af Jensen 1981.  
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For en umiddelbar betragtning må tekstlæsning bestå i at blotlægge tekstens indhold ved at gå ind i 
den, accepterer dens struktur og forløb for at aflokke den de fine nuancer, der ikke er synlige ved et 
første blik. At tolke teksten, at finde dens eksplicitte og implicitte udsagn. At respektere den som 
det, den er, og som ikke kunne være anderledes ifølge dens egen indre struktur. 
 
Men det er just her, der opstår problemer, idet denne analysestrategi lukker sig om teksten, og det 
bliver vanskeligt at forbinde teksten med de historiske forhold, der omgiver den. Inden for 
litteraturvidenskaben har det i forrige århundrede ført til en voldsom strid mellem historismen og 
nykritikkens dyrkelse af det autonome digterværk. Men som Johan Fjord Jensen har påpeget – bl.a. 
i den nærmest programmatiske artikel “At karakterisere” (Jensen 1967) – er denne modsætning 
falsk: 
 
“Modsætningen består ikke blot mellem en tekstanalyse, der lukker sig om digtningens virkelighed, 
og en historisk virkelighed, denne kan bringes i forhold til. Den er givet inden for selve analysen 
som en rigt varieret balance mellem kræfter i teksten, der lukker om den og derfor inspirerer til 
fortolkning, og kræfter, der åbner fra teksten og derfor inspirerer til karakteristik” (Jensen 1967, s. 
107, originalen fremhæver). 
 
Slagordsagtigt kan man sige, at tolkningen siger, hvad der står i teksten, medens karakteristikken 
fortæller, hvad der ikke står.  
 
Det er imidlertid ikke meningsfuldt på må og få at opregne, hvad der ikke står. Det afgørende er at 
finde frem til det, teksten kunne have rummet, og sætte det op imod, hvad den faktisk rummer. Et 
brugbart resultat forudsætter derfor, at analytikeren har så meget overblik over den historiske 
situation, som teksten indgår i, at han kan opstille realistiske alternativer, der sættes op imod det 
realiserede. På denne måde er der en indre sammenhæng med den metodologiske relationisme, der 
er  en del af afhandlingens teoretiske grundlag, og analysestrategien. 
 
At se det mulige som en skygge af det virkelige forudsætter, at analytikeren ser historien som én 
realisering af flere varianter. Det er den bevægelse, der udgør grundlaget for enhver kritisk analyse, 
der både er trofast imod teksten og fri fra dens bindinger. Tolkning er denne troskab, 
karakteristikken er den fri forestillingsevne, der holdes inden for de rammer, den historiske situation 
sætter. 
 
“Hvor fortolkningen nok forudsætter en stor forestillingsevne og lang associationsradius, men dog i 
selve analysen afkræver den yderste troskab mod teksten, dér stiller karakteristikken 
forestillingsevnen fri, ja forudsætter, at den søger ud over teksten til de åbne og skjulte 
sammenligningsmuligheder. At kende tekstens skjulte alternativer, at lytte sig til, hvad der også 
kunne have stået, om der nu ikke havde stået det, der virkeligt stod, og ud fra bevidstheden om 
alternativer at indkredse og bestemme tekstens egenart forudsætter […] en dialektisk oplevelse af 
verden som på én gang det der er og det den kunne være” (ib. s. 118). 
 
Et historisk-fagligt udsagn med samme indhold vil fremhæve historiens kontingente forløb: 
 
“Historiske-sociale processer er kontingente forløb, dvs. forløb i tid og rum, hvis betingelser faktisk 
bliver opfyldt, men som godt kunne være forløbet anderledes under andre betingelser. Når 
begrebet ’kontingens’ dukker på i denne sammenhæng, er det, fordi det er det klassiske modbegreb 
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til begrebet ’nødvendighed’; det bruges med andre ord til at betegne det mulige, der faktisk blev 
tilfældet, men som godt kunne være blevet anderledes”, som Bernhard Eric Jensen udtrykker det i 
Jensen 2003, s. 351. 
 
0.16. Kilder 
Der knytter sig særlige vanskeligheder til fremskaffelse og brug af kilderne i denne afhandling. 
Årsagen er åbenlys. De begivenheder, der analyseres og fortælles om, er i tid meget tæt på analyse- 
og fortælletidspunktet. Mange dokumenter ligger utilgængelige i ministerier og styrelser, nogle er 
båndlagte i offentlige arkiver mange år endnu, andre befinder sig hos aktører, der stadigvæk er 
aktive i det mediepolitiske spil, og som ikke ønsker offentlighed om deres strategier, og en række 
relevante kilder har jeg givetvis intet kendskab til, bl.a. fordi dette område næste ikke er analyseret 
tidligere.  Der er problemstillinger, jeg har identificeret i gennemgangen af det historiske forløb, jeg 
gerne ville have belyst, men som jeg måtte opgive af mangel på adgang til relevant kildemateriale, 
som jeg véd eksisterer. Det er imidlertid ikke forskelligt fra den situation, historikere normalt 
befinder sig i, når de beskæftiger sig med fjerne tiders begivenheder. Også her kan kilder mangle, 
som historikeren ved har eksisteret, og som måske stadigvæk gør det, blot er de endnu ikke opdaget. 
At jeg ved, at nogle kilder står i et bestemt arkivskab, som jeg ikke må åbne, er årsag til personlig 
ærgrelse, men ikke et principielt problem. 
 
0.16.1. Eksisterende, men utilgængelige dokumenter 
Der en gruppe af kilder, som jeg eksplicit er nægtet adgang til.  
 
Loven om TV 2/Danmark A/S 
Den lov, der omdannede TV 2/Danmark til et aktieselskab med henblik på salg – Lov om TV 
2/Danmark A/S nr. 438 af 10. juni 2003 – har denne § 6: 
 
“Sagsakter vedrørende omdannelse af TV 2/DANMARK til aktieselskab samt sagsakter vedrørende 
salg af aktier i TV 2/DANMARK A/S er undtaget fra adgangen til aktindsigt i henhold til lov om 
offentlighed i forvaltningen”.  
 
Bemærkningen hertil lyder:  “Af hensyn til beskyttelsen af statens og TV 2/DANMARK’s 
økonomiske og forretningsmæssige interesser foreslås det, at sager og dokumenter vedrørende 
omdannelsen og salg af aktier er undtaget fra adgangen til aktindsigt efter lov om offentlighed i 
forvaltningen”.   
 
§ 6 sætter naturligvis nogle grænser, der er uheldige for denne afhandling. Særligt beklageligt er 
det, at disse grænser ikke bare rækker fra vedtagelse af loven og fremad, men at grænserne også er 
flyttet baglæns. 
 
Den 15. juli 2009 bad jeg om aktindsigt i sagen vedrørende TV 2’s omdannelse til statsligt 
aktieselskab i 1996. Ministeriet svarede den 23. september 2009: 
 
“Idet ministeriet skal beklage den sene besvarelse, skal vi hermed meddele afslag på 
aktindsigtsanmodningen. Afslaget gives med henvisning til § 6 i lov om TV 2/DANMARK A/S, 
hvorefter ’Sagsakter vedrørende omdannelse af TV 2/DANMARK til statsligt aktieselskab samt 
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sagsakter vedrørende salg af aktier i TV 2/DANMARK A/S er undtaget fra adgangen til aktindsigt i 
henhold til lov om offentlighed i forvaltningen’”36. 
 
Som bekendt blev omdannelsen til statslige aktieselskab i 1996 ikke til noget (jfr. kapitel 17). Men i 
forbindelse med overvejelserne foretog revisionsfirmaet PriceWaterhouse/Seier-Petersen  med 
bistand af TVR’s direktør Henrik Dyring og mig selv i min egenskab af Regnegruppens formand 
(herom senere) nye beregninger af TV 2’s kommende reklameindtægter. Jeg så imidlertid ikke den 
endelige indstilling til ministeriet, men leverede blot en del af baggrundsmaterialet. For at præcisere 
fremstillingen i afhandlingen bad jeg derfor om en kopi af dokumenterne. 
 
Det blev altså afslået. Det er imidlertid vanskeligt at se, hvordan det er nødvendigt af hensyn til 
“beskyttelsen af statens og TV 2/DANMARK’s økonomiske og forretningsmæssige interesser” at 
afslå adgang til nogle økonomiberegninger fra 1996, der næppe kan have megen sammenhæng med 
situationen i 2003 og senere. 
 
Om end denne sag ikke er enestående, gælder det i almindelighed, at Kulturministeriet, 
Udenrigsministeriet og Statsministeriet har været imødekommende ved sager om aktindsigt. 
 
Dokumenter i DR’s bestyrelse 
Den 17. januar 2007 bad jeg DR om arkivadgang til det materiale, der i perioden 1987-94 blev 
behandlet i DR’s bestyrelse, dvs. referater og dokumenter fremlagt i bestyrelsen. Generaldirektør 
Kenneth Plummer svarede den 1. marts 2007 bl.a. følgende: 
 
“Bestyrelsens møder er lukkede, og materialet fordeles kun til DRs øverste ledelse. DR har 
overvejet, om vi alligevel kan give dig aktindsigt i det materiale, du ønsker. Men som nævnt er DRs 
bestyrelsesmøder lukkede, og DR har hidtil haft den faste praksis ikke at give adgang til de 
dokumenter, der er forelagt bestyrelsen, og til referater fra bestyrelsens møder. Da DR i 1987 
overgik fra, at den øverste ledelse var Radiorådet til den nuværende bestyrelse, var dette begrundet i 
ønsket om at styrke professionalismen i DRs øverste ledelse […]. Jeg er naturligvis ikke i tvivl om, 
at du vil kunne administrere den viden, som du måtte få, på behørig vis, men i direktionen er vi nødt 
til udover den konkrete bedømmelse at anlægge en mere principiel holdning til spørgsmålet. DR 
bliver jævnligt stillet overfor ønsker om adgang til bestyrelsesmateriale, og DR må som offentlig 
virksomhed følge en ensartet praksis for sådanne henvendelser. Og ved anlæggelsen af denne 
praksis må DR nødvendigvis tage udgangspunkt i, at sager og dokumenter, der vedrører DRs 
programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, er undtaget fra aktindsigt i 
henhold til radiolovens § 86”37. 
 
Den principielle holdning – at følge en ensartet praksis – synes at udelukke en konkret bedømmelse. 
Konsekvensen er, at historien om ledelsen af DR siden 1987 ikke kan skrives, hvis DR’s ledelse 
ikke ændrer holdning. Eller også må der skaffes adgang til dokumenterne på uautoriseret vis. 
 
Andre utilgængelige dokumenter 
Det er sjældent, jeg har haft adgang til at følge udviklingen i den mediepolitiske beslutningsproces 
hos de enkelte aktører. Der findes givetvis en række dokumenter, der lægger op til de endelige 

 
36 Brev fra Kulturministeriet ved chefkonsulent Lene Gelting af  23. september 2009 til Frands Mortensen, J. Nr. 2004-
24341-9. I FM’s arkiv.  
37 Brev fra generaldirektør Kenneth Plummer, DR, til professor Frands Mortensen, dateret 1. marts 2007, uden 
journalnummer. I FM’s arkiv. 
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beslutninger, som offentligheden så får adgang til. Sådanne dokumenter vil kunne findes hos de 
politiske partier, hos de store medievirksomheder og i regeringernes interne materiale, herunder de 
omfattende dokumentsamlinger i ministerierne, der først om mange år bliver tilgængelige. Jeg vil 
her nævne to ejendommeligheder, der fortjener opmærksomhed for eftertiden. 
 
Siden 1982 har Danmarks været styret af flerpartiregeringer, hvad der også var det almindelige 
tidligere. Flerpartiregeringer opretter som regel et koordinationsudvalg med centrale ministre, og 
her indgås de nødvendige kompromisser om vigtige politiske spørgsmål. Jeg har i juni 2004 søgt 
Statsministeriet om aktindsigt i referater fra koordinationsudvalgenes møder i perioden 1988-1992, 
hvor TV 2’s forhold ofte var til debat, og hvor det fremgår af bl.a. dagbladene, at regeringspartierne 
var uenige. Imidlertid svarede Statsministeriet: 
 
“Det kan oplyses, at der så vidt ses ikke er taget referater af skiftende regeringers møder i 
koordinationsudvalget, således heller ikke i perioden 1988-1992. Det kan endvidere for 
fuldstændighedens skyld oplyses, at referater af møder mellem ministre ikke er omfattet af retten til 
aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 10 nr. 1”38. 
 
Der findes således ikke officielle referater, men det er ikke sandsynligt, at der ikke skulle eksistere 
mere uofficielle notater samt personlige noter fra de deltagende ministre. Men de er indtil videre 
utilgængelige. 
 
Et andet centralt forum for koordinering af mediepolitikken er de møder, der holdes mellem 
partiernes medieordførere og ministeren. Siden det i starten af 1990erne blev almindeligt at indgå 
flerårige mediepolitiske aftaler, er disse aftaler fulgt op af jævnlige møder, hvor ordførerne og 
ministeren indbyrdes aftaler dels udmøntningen af de overordnede rammer i nærmere detaljer, dels 
nye initiativer. Offentligheden får ikke kendskab til, hvordan disse forhandlinger finder sted, og 
resultatet forelægges først Folketinget og dets Kulturudvalg, når der er enighed. Imidlertid har jeg 
erfaret fra en embedsmand i Kulturministeriet, at der i hvert fald siden engang i 00erne tages 
referater af disse møder. Referaterne er ikke tilgængelige i øjeblikket. Derimod har det via 
aktindsigt været muligt at få adgang – dog i redigeret form – til de fleste af de dokumenter, 
ministeriet har udleveret til de mediepolitiske ordførere ved disse forhandlinger. Denne mulighed er 
desværre forsvundet med vedtagelse af den nyeste udgave af offentlighedsloven, Lov om 
offentlighed i forvaltningen (Lov nr. 606 af 12. juni 2013, § 27, stk. 2). 
 
0.16.2. Eksklusiv adgang til dokumenter 
Jeg har nævnt, at mine mediepolitiske aktiviteter kunne udgøre en risiko i forhold til projektets 
videnskabelige status. Aktiviteterne har imidlertid med sikkerhed haft en positiv effekt i forhold til 
fremskaffelse af kildematerialet. Via min deltagelse i Mediekommissionen og Medieudvalget samt 
en række projektgrupper, møder med centrale mediepolitiske aktører, deltagelse i strategiseminarer 
og lignende, har jeg fået adgang til originale dokumenter, der enten er svært tilgængelige eller slet 
ikke tilgængelige for andre, ligesom nogle af de dokumenter, der er i min besiddelse, formodentlig 
nu er unika. Endelig er der enkelte dokumenter, jeg selv har fremstillet, eller som stammer fra min 
private korrespondance. Disse dokumenter er indsamlet og gemt siden min deltagelse i 
Mediekommissionen, - og ikke med henblik på denne afhandling, men af almindelig historisk 
interesse. “Vi er selv historie”, som PH skrev.  
 

 
38 Brev af 9. august 2004 fra Torben Sørensen, Statsministeriet til professor Frands Mortensen den 9. august 2004, 
journal nr. 5109-180. I FM’s arkiv. 
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Jeg redegør for de vigtigste:  
 
Dokumenter fra DR’s bestyrelse  
På trods af DR’s afvisning af at give mig adgang til bestyrelsesdokumenterne har jeg via en person i 
“DR’s øverste ledelse” fået kopi af alle de dokumenter, der blev forelagt bestyrelsen i perioden 
1987-2002. 
 
Dokumenter fra TV 2 
I sommeren 2002 bad jeg TV 2’s daværende og tidligere bestyrelsesformænd om arkivadgang hos 
TV 2/Danmark. Ønsket blev imødekommet af Jørn Henrik Petersen (formand 1986-1994), Lone 
Kühlmann (formand 1994-1999) og Jens Bilgrav-Nielsen (formand 1999-2003). Den praktiske 
tilgængelighed er formidlet via bestyrelsesmedlem Anders Krarup og chefsekretær Randi Dehlbæk. 
 
Dokumenter fra Lokalradio- og TV-udvalget 
Fra et medlem af udvalget har jeg fået kopi af alle de dokumenter, der vedrører udviklingen af 
lokal-tv i Københavnsområdet. 
 
Mediekommissionen, Medieudvalget, regnegrupper  
Som nævnt har jeg været medlem af Mediekommissionen, Medieudvalget og nogle regnegrupper, 
der har udført beregninger af TV 2’s fremtidige reklameindtægter. Jeg har derfor ikke alene de 
officielle dokumenter, som andre kan få adgang til via Rigsarkivet, men også en række underbilag, 
notater, interne referater og lignende.  
 
Strategidokumenter 
I en række sammenhænge har jeg bistået bl.a. DR, TV 2/Danmark, TV 2-regionerne, Egmont, Jydsk 
Telefon, Filminstituttet, Forbrugerrådet, arbejderbevægelsen, nogle mediepolitiske ordførere og 
enkelte ministre med input til strategiudvikling og i den sammenhæng modtaget en række interne 
oplæg, der nu indgår i kildematerialet. Det er min opfattelse, at jeg på denne måde samt ved 
aktindsigt har adgang til så mange interne strategidokumenter fra såvel regering som opposition, at 
jeg kan fortælle om de medieforlig, der er indgået, siden TV 2 blev sat i søen i 1986 og frem til 
aflysning af salget i april 2005. Naturligvis kun fordi dokumenterne understøttes af offentliggjorte 
strategidokumenter – f. eks. medieindustriens, regeringernes og partiernes officielle mediepolitiske 
udspil – og af mediernes omtale af processerne. Jeg har ikke fundet henvisninger til dokumenter, 
jeg ikke har kunnet identificere. Enkelte har jeg dog som nævnt ikke fået adgang til. 
 
Egenproducerede dokumenter 
 I en række tilfælde har jeg selv produceret dokumenterne. Det er f.eks. oplæg til strategimøder, 
udkast til beregninger, foredragsmanuskripter og personlige referater af møder, jeg har deltaget i. I 
alle tilfælde er der tale om samtidige dokumenter, som andre i princippet kan få adgang til. De 
rummer ikke andre kildekritiske problemer, end det er almindeligt, og jeg behandler dem på linje 
med andres tilsvarende dokumenter. 
 
0.16.3. FM’s arkiv 
Alle de eksklusive dokumenter findes i mit eget arkiv, der omtales som “FM’s arkiv”. 
 
0.16.4. Almindeligt tilgængelige dokumenter 
Langt størstedelen af det anvendte kildemateriale rummer imidlertid ingen problemer med hensyn 
til tilgængelighed. Det gælder f.eks. dokumenter i tilknytning til Folketingets arbejde, domme fra 
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EF-Domstolen og Retten i Første Instans, Kommissionens dokumenter, dagblade, tidsskrifter, 
radio- og tv-udsendelser inden for bestemte tidsrum, betænkninger og den videnskabelige litteratur.  
 
Kilder til EU’s statsstøtteregler 
Jeg har her anvendt de traditionelle kildegrupper. Først og fremmest Traktaterne, hvis artikler om 
statsstøtte og tjenester af almindelig økonomisk interesse så godt som ikke justeres inden for det 
undersøgte tidsrum, 1959-2005. Forordninger præciserer rækkevidden og sikrer gennemførelse af 
Traktaternes bestemmelser. Forordninger udstedes af Rådet eller af Kommissionen efter delegering 
fra Rådet, og de gælder umiddelbart i alle Medlemsstater. I afhandlingens sammenhæng er især 
Procedureforordningen fra 1999 af stor betydning. Direktiver er bindende for enhver Medlemsstat 
med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form 
og midler for gennemførelsen. TV-Direktivet og Transparens-Direktivet er vigtige i min 
sammenhæng. Beslutninger er bindende i alle enkeltheder, men de er kun bindende for den, de er 
rettet til. Beslutninger i statsstøttesager rettes til Medlemsstaterne, ikke til støttemodtageren. Det er 
Medlemsstaten, der er ansvarlig for en støtteordnings lovlighed, og som skal argumentere for dens 
forenelighed. I fremstillingen har alle Beslutninger fra Kommissionen om statsstøtte til public 
service broadcasting i perioden 1996-2004 afgørende indflydelse på forløbet. 
 
Kommissionens Beslutninger skal siden Procedureforordningen trådte i kraft den 16. april 1999 
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende/Den Europæiske Unions Tidende. Nogle 
Beslutninger offentliggøres i deres fulde udstrækning på alle de officielle sprog, andre i form af et 
fyldigt resumé, medens en del formidles via et ultrakort resumé med oplysning om, at den fulde 
tekst findes på Kommissionens hjemmeside. Her findes Beslutninger truffet efter 1. januar 2000 på 
originalsproget og i de senere år oftest også på et af arbejdssprogene – tidligere kun fransk, nu også 
engelsk og i sjældne tilfælde tysk. Ældre Beslutninger er vanskelige at opspore og anskaffe, men 
Konkurrencedirektoratet har flere gange været mig behjælpelig. Meddelelser fra Kommissionen er 
ikke bindende for Medlemsstaterne og borgerne, men oplyser om, hvordan Kommissionen vil 
behandle f.eks. sager om statsstøtte til public service broadcasting (f. eks. 2001-Meddelelsen). 
 
Retspraksis er naturligvis en central kilde til statsstøttereglerne i almindelighed. Domme, Kendelser 
og Generaladvokaternes Forslag til afgørelse offentliggøres på alle officielle sprog i Samling af 
Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans med flere års forsinkelse39. De er imidlertid 
straks tilgængelige på Domstolens hjemmeside oftest på flere sprog, og senere tilføjes alle officielle 
udgaver. Retsmøderapporter optrykkes ikke i tilknytning til nyere domme. De kan rekvireres hos 
Domstolens Presse- og Informationsafdeling.  
 
Generaldirektoratet for Konkurrence har ved en række jævnlige publikationer bidraget til oplysning 
om statsstøttereglernes anvendelse. Kommissionen udsender årligt Beretning om 
konkurrencepolitikken, der er udkommet siden 1971, og som findes elektronisk på hjemmesiden. 
Hertil er der de senere år siden knyttet et Commission staff working document. Desuden har 
Kommissionen siden 1994 tre gange årligt udsendt et Competition Policy Newsletter med artikler, 
skrevet af embedsmænd i Generaldirektoratet for konkurrence. Alle numre ligger på hjemmesiden. 
Kommissionen har endvidere med ujævne mellemrum udsendt omfattende håndbøger om 
konkurrencepolitikken og konkurrencereglerne i Fællesskabet, hvoraf de mest interessante for mig 
har været Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del II: Statsstøttereglerne 
(gældende pr. 31. december 1989) fra 1990, Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. 

 
39 Om de nærmere detaljer i praksis for offentliggørelse, se http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7003/#A1. 
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Del IIA. Statsstøtteregler, gældende pr. 31. december 1994 fra 1995, Konkurrencereglerne i De 
Europæiske Fællesskaber, Del IIB. Forklarende Bemærkninger til statsstøttereglerne fra 1997 og 
Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber, Del IIA. Statsstøttereglerne, gældende pr. 30. 
juni 1998 fra 1999. 

Endelig har Kommissionen fået gennemført en række studier om konkurrencereglernes anvendelse, 
der findes på hjemmesiden, bl.a. en store undersøgelser fra 1999 om gennemtvingelse af 
statsstøtteregler på nationalt plan (Jestaedt, Ottervanger & Cutsen, 1999), der blev fulgt op i 2006 
(Jestaedt, Derenne & Ottervanger 2006). 

Materialet er omfattende, men de praktiske vanskeligheder ved dets anvendelse er til at løse, bl.a. 
via de søgemaskiner, jeg omtaler senere.  

Dagspressen, radio og tv 
Meget af mediepolitikken udfolder sig igennem debatter i medierne. Medierne får herved en 
dobbeltrolle. De rummer artikler, udsagn og billeder, der refererer begivenheder og gengiver udsagn 
fra mediepolitiske aktører, og de bringer originale artikler, som de mediepolitiske aktører selv har 
skrevet. Alt dette er redigeret, udvalgt og prioriteret. Denne redaktion af stoffet, der er med til at 
sætte den mediepolitiske dagsorden, er naturligvis ikke tilfældig. Det vil være muligt at gennemføre 
særlige analyser af prioriteringen og vinklingen for på denne måde at dokumentere det enkelte 
medies mediepolitiske observans. Sådanne analyser har jeg ikke foretaget, da de ligger uden for 
afhandlingens fokus.  
 
Derimod har jeg forholdt mig til den anden rolle, medierne har. Nemlig, at de selv via deres ledelser 
på linje med andre aktører indtager mediepolitiske standpunkter, der kommer til orde bl.a. i ledere 
og andre debatartikler, men også gennem mediepolitiske aktiviteter uden for selve mediet 
(anlæggelse af retssager, klager til politikere, organisatorisk arbejde i nationale og internationale 
organisationer, m. m.). En række af de elektroniske medier har desuden informationsmedarbejdere, 
der varetager mediets mediepolitiske interesser, ligesom de øverst placerede ledere i f.eks. 
Danmarks Radio, TV 2/Danmark, SBS og MTG i stigende grad har spillet en synlig mediepolitisk 
rolle. Her er medierne også mediesystemiske aktører. 
 
Mediernes indhold er en anvendelig kilde til de begivenheder, jeg fortæller om. Der har været 
særlig opmærksomhed knyttet til spørgsmålet om mediernes troværdighed40. Jeg mener ikke, 
medierne i princippet er anderledes end andre kildegrupper. De er som alle mere eller mindre 
pålidelige. De rummer originale dokumenter i form af debatindlæg og interviews i elektroniske 
medier, men de består for det meste af referater af udtalelser, begivenheder og andres dokumenter, 
og her gælder almindelige, kildekritiske principper. Ud fra mine egne erfaringer med de danske 
medier igennem mere end 40 år har jeg som første-valg brugt direkte citater, der som regel er de 
mest pålidelige og sjældent helt forkerte. Hvor det er muligt, har jeg anvendt to eller flere mediers 
beskrivelse af den samme hændelse. Jeg krediterer mediet selv som ophavsmand til teksten, selvom 
den naturligvis altid er udformet af én eller flere, oftest navngivne journalister. Årsagen er, at 
medieteksterne er redigeret, og at den enkelte journalist er underlagt en intern, redaktionel kontrol. 
Det er mediet, der står som afsender og påtager sig ansvaret for artiklens/indslagets indhold.  
 
Genveje   

 
40 Se f. eks. H. P. Clausens bidrag til metodediskussionen i Clausen 1972 og 1986. 
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Det materiale, der findes i radio, tv og dagblade, og som er tilgængeligt i Statens Mediesamling og 
Statens Avissamling på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, er enormt og uoverskueligt. Jeg har derfor 
etableret eller udnyttet genveje. 
 
De to vigtigste er Nyhedsresumé fra Danmarks Radios Presseafdeling og databasen Infomedia. 
 
DR’s Nyhedsresumé rummer resumé af de af dagbladenes artikler, der har mediepolitisk betydning 
for DR og TV 2. De er skrevet dagligt mandag-fredag, og mandag rummer resumé af weekendens 
artikler. Forfatteren er i næste alle tilfælde journalisten Ib Andersen, der var ansat i DR’s 
presseafdeling, og Resuméerne er skrevet for DR’s direktion og har kun været tilgængeligt internt 
og fortroligt i DR. Dagligt fylder de 2-4 maskinskrevne  A4-sider. 
 
Jeg er i besiddelse af det formodentlig eneste eksisterende eksemplar, som jeg for mange år siden 
lånte i DR, og det indgår nu i FM’s arkiv. Resuméerne er meget pålidelige og præcise, hvad jeg har 
konstateret ved at sammenholde dagblade fra en række datoer med Resuméets gengivelser. De kan 
derfor anvendes til at skabe overblik over den løbende mediepolitiske diskussion. De er anvendt 
som “søgelinjer” i det mediepolitiske landskab. Via dem er jeg gået til de originale artikler, når jeg 
har brugt citater. 
 
Jeg er i besiddelse af Resuméerne fra 26. september 1988 til og med 29. december 1995 i en 
papirudgave. Jeg har en anelse om, at der findes Resuméer allerede fra september 1986, da TV 2 
blev etableret, men på trods af ihærdig søgen hos tidligere og daværende medarbejdere i DR, er det 
ikke lykkedes at lokalisere Resuméer før 26. september 1988. 
 
Senere er Resuméerne distribueret elektronisk i en lukket kreds med DR’s direktion som den 
centrale adressat, og jeg har dagligt fået dem tilsendt fra Danmarks Radio. Jeg har opbevaret disse 
tidsserier: 11. december 2001-20. maj 2003; 2 juni 2003-27. april 2004; 1. november 2004-juli 
2005. Der er således enkelte huller. 
 
Infomedia er en offentligt tilgængelig database med samtlige artikler fra visse dagblade i en 
afgrænset periode (www.infomedia.dk/). 
 
Jeg har haft adgang til bl.a. disse: 
 
• Aktuelt fra 2. januar 1996 til 6. april 2001 
• B. T. siden 3. december 1990 
• Berlingske Tidende siden 1. januar 1990 
• Ekstra Bladet siden 2. januar 1990 
• Information siden 1. september 1997 
• Morgenavisen Jyllands-Posten siden 9. januar 1996 
• Kristeligt Dagblad siden 1. juni 2001 
• Politiken siden 1. januar 1990 
• Weekendavisen siden 18. november 1990. 
 
Der er fuldtekstsøgning på alle artikler, og den mulighed har jeg anvendt til at søge på personer, 
begivenheder, emner, ordkonstellationer, osv. 
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Tilsammen dækker Nyhedsresuméet og Infomedia dagbladene i perioden fra september 1988 til og 
med 2005. Når det gælder dagblade fra før september 1988 – og når det vedrører andre titler end de 
nævnte – har jeg anvendt Statens Avissamling.  
 
Nyhedsresuméet har ind imellem referater og ordrette afskrifter af vigtige radioudsendelser. Men 
desværre er det umuligt at foretage en systematisk gennemgang af radio- og tv-materialet i Statens 
Mediearkiv, da der (endnu) ikke kan søges på emner og personer. Kun ved at kende tidspunktet for 
en given udsendelse, kan den opspores. I de tilfælde, hvor jeg via dagbladene og andre kilder kan 
registrere en vigtig radio- og tv-udsendelse, har jeg udnyttet muligheden og rekvireret den fra 
Statens Mediearkiv. I et enkelt centralt tilfælde har jeg købt ikke-udsendt tv-materiale hos TV 
2/Danmark. Jeg har ikke haft adgang til DR’s og TV 2’s programarkiver. 
 
Folketinget og EU 
Store dele af Folketingets arbejde er dokumenteret via Folketingstidende, og det er uproblematisk. 
Dog er der i visse tilfælde vanskeligheder med den praktiske tilgængelighed. Alt det trykte findes 
på bibliotekerne, men ældre udvalgsdokumenter kan være vanskelige at identificere, da der ikke 
findes tilgængelige fortegnelser over dem. På Folketingets hjemmeside kan de findes fra og med 
Folketingsåret 1990-91, anden samling. Ældre bilag kan rekvireres via Folketingets Oplysning, der 
har været meget behjælpelig. 
 
Det meste EU-materiale kan findes via en række søgemaskiner, som det dog ikke er lige let at finde 
rundt i. Og der er problemer med ældre dokumenter. Generaldirektoratet for Konkurrence har 
således registreret alle Kommissionens Beslutninger siden 1. januar 2000 angående konkurrence og 
statsstøtte på sin hjemmeside (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm). Ældre 
Beslutninger findes ikke. Jeg har i en række tilfælde fået adgang til sådanne ældre dokumenter ved 
at henvende mig direkte til Kommissionen eller til andre forskere. Desuden har jeg tidligere 
downloadet dokumenter, der kunne findes via ældre søgemaskiner, men som nu er forsvundet fra 
Internettet. De er nu i FM’s arkiv. Domstolens og Rettens Domme og generaladvokaternes Forslag 
til afgørelser findes på Domstolens hjemmeside 
(http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=da). Retsmødeprotokoller findes ikke for de 
seneste mange år, men kan rekvireres fra Domstolens presseafdeling 
(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7053/da/). 
 
Mens der således ikke er væsentlige problemer med at fremskaffe de officielle dokumenter, er ikke 
muligt for mig at redegøre for de processer, der har ført til de offentliggjorte resultater. De interne 
stridigheder mellem Kommissionens forskellige dele i tilknytning til Beslutningerne om 
mediestøtten er ikke tilgængelige i noget væsentligt omfang41. Man kan kun gisne om årsagerne til 
de meget betydelige justeringer, der finder sted i Kommissionens politik, og som jeg redegør for. På 
lignende måde er der heller ikke adgang til de overvejelser, der ligger bag domme fra EF-
Domstolen og Retten i Første Instans, selv om der også her er tale om betydelige ændringer i 
domspraksis. Også her kan man i øjeblikket kun have formodninger, og der afgives ikke dissens42. 
 
0.16.5. Videnskabelig litteratur 

 
41 Harcourt 2005 har enkelte analyser af Kommissionens interne drøftelser i tilknytning til et kuldsejlet direktiv om 
Mediepluralisme og ejerskab. 
42 Flere har dog forsøgt at rekonstruere dommernes overvejelser, bl.a. i tilknytning til den måske mest berømte af alle 
domme, C-26/62 Van Gend en Loos, hvor voteringen skulle have været 4-3 med de nyudnævnte dommere Trabucchi og 
Robert Lecourt, som de drivende (se Rasmussen 2010). Domstolens vorteringer er båndlagt for al evighed. 
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Et vigtigt materiale i krydsfeltet mellem analyse og fremstilling er tidligere videnskabelige 
undersøgelse af emnet. Her er der både for lidt og for meget. 
 
TV 2 og dansk mediepolitik  
TV 2 og dansk mediepolitik er et forholdsvis ubeskrevet emne i medieforskningen. TV 2 har først 
og fremmest været emne for en række programanalyser, der aldrig har inddraget den mediepolitiske 
baggrund. Det gælder f.eks. Gunhild Aggers disputats Dansk tv-drama. Arvesølv og underholdning 
(Agger 2005), samleværket TV 2 på skærmen – analyser af TV 2’s programvirksomhed (Bruun, 
Frandsen og Søndergaard 2000), Stig Hjarvards analyse af nyhedsformidlingen i DR-TV og TV 2, 
Tv-nyheder i konkurrence (Hjarvard 1999), Ib Bondebjergs Virkelighedens fortællinger: den danske 
tv-dokumentarismes historie (Bondebjerg 2008) og Kirsten Frandsens analyse af Fascination og 
forretning i dansk tv-sport (Frandsen 2013). 
 
Også når det gælder mediehistoriske fremstillinger er de mediepolitiske forhold underbelyst. I 
firebindsværket Dansk Mediehistorie (Jensen 2001b, 2003) fylder mediepolitiske overvejelser i 
forhold til TV 2 mindre end to sider, dog er det udvidet til ca. 25 i anden udgave (Jensen 2016), og i 
Dansk tv’s historie (Hjarvard 2006) er mediepolitikken helt fraværende. Den mest omfattende 
analyse er Preben Sepstrups Tv i kulturhistorisk perspektiv 1954-1994 (Sepstrup 1994). 
 
Bogen er skrevet i 1993-94, da Preben Sepstrup endnu var medlem af Danmarks Radios bestyrelse 
(han kom ind i 1987), hvad der har sat tydelige mærker på fremstillingen, især når det gælder 
perioden fra 1985 til 1994 (bogens Del IV). Det implicitte udgangspunkt for analyserne er 
Danmarks Radios forandrede situation efter oprettelsen af TV 2. Grundholdningen er, at DR 
uberettiget og ubegrundet er skåret ned og udsat for kritik på trods af, at DR har mere omfattende 
public service-forpligtelser end TV 2. Fremstillingen bruger meget plads til at beskrive de faktiske 
forhold i det elektroniske mediesystem med hensyn til  lovgivning, økonomistyring, teknologiske 
og organisatoriske forhold, og disse afsnit har uden tvivl i 1994 være meget oplysende og bidraget 
til at rydde en del myter og vrangforestillinger af vejen. Denne insisteren på at fremlægge “fakta” 
har dog to akilleshæle. Dels er der en stor mængde faktuelle fejl – bogen blev skrevet på rekord-tid, 
og dels underbelyses baggrunden for og årsagerne til at medielandskabet blev, som det var i 1994. 
Og det er netop året 1994, der ikke bare er året for afslutning af manuskriptskrivningen, det er også 
sigtepunktet for fremstillingen. De begivenheder og udviklinger, der ikke peger i den retning, 
underbelyses, og den mediepolitiske udviklings proceskarakter beskrives ikke. Det sidste hænger 
uden tvivl sammen med kildeadgangen.  
 
Som medlem af DR’s bestyrelse har Preben Sepstrup haft kendskab til DR’s kontakter til 
ministerium og politikere samt god adgang til de dokumenter, der vedrørte DR, eller som DR havde 
rådighed over, medens TV 2’s indre forhold og kontakt til ministerium og politikere ikke omtales. 
DR er bogens centrum.  
 
Bogens styrke i Del IV er dens bidrag til at kortlægge medielandskabet i første halvdel af 1990erne, 
men den har også stor værdi som vidnesbyrd om, hvordan en del af DR’s bestyrelse så på det 
elektroniske medielandskab og især på DR’s forandrede situation efter monopolbruddet. De 
ændringer, der var indtrådt i tidsrummet 1985-1994, registreres, men forklares så godt som ikke, og 
de kobles aldrig til bestemte mediepolitiske grupperinger og dynamikker. DR’s og TV 2’s egne 
mediepolitiske indsatser forbigås. 
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I tilknytning til TV 2’s 25 års jubilæum 1. oktober 2013 udkom der to bøger med beskriver af TV 2, 
nemlig Anders Krarup og Lars Mandal: Vild med fjernsyn. 25 år med TV 2 (Krarup & Mandal 
2013) og Poul Funder Larsen: TV 2. 25 år med penge, politik & primadonnaer (Larsen 2013). 
Krarup og Mandals bog indeholder mindre faktuelle afsnit, men det centrale er omkring 30 små 
beretninger fra især tidligere ansatte på stationen, der er blevet blev bedt om at fortælle om “mit 
bedste TV 2-øjeblik”. Det er derfor ikke en bog om TV 2’s historie, men om nogle centrale 
medarbejderes opfattelse af TV 2. Og som sådan er bogen værdifuld: her er TV 2’s  selvforståelse 
udfoldet, den særlige “TV 2-ånd”, der på trods af vanskelige vilkår førte til TV 2’s enestående 
seersucces. I modsætning hertil er Poul Funder Larsens bog en egentlig fortælling af TV 2’s historie 
fra 1986 til 2013. Fremstillingen er journalistisk dramatisk med stærk vægt på personer og scener, 
og den rummer mange fine detaljer, som jeg inddrager i min egen fremstilling. Bogen har dog i en 
videnskabelig sammenhæng en stor mangel: den er stort set uden kildehenvisninger. Den er baseret 
på offentligt tilgængelige informationer fra bl.a. dagspressen. Larsen har ikke anvendt arkiver, men 
til gengæld foretaget et halvt hundrede interviews med centrale personer i forløbet. Disse interviews 
er anonymiseret og anvendt som research uden for citat.  
 
Indførelsen af et “TV 2” i Norge og Sverige er grundigt beskrevet (Syvertsen 1997, Dahl & Høyer 
2003, Ewertsson 2001, Ewertsson 2005), men i forhold til den danske historie er nytteværdien 
begrænset. I begge lande var hovedproblemet at få et privat “TV 2” etableret ved siden af 
henholdsvis NRK og SVT, og kampen om et “TV 2” var derfor først og fremmest en kamp om 
hvilke private interesser, der skulle få koncession. I Danmark var situationen en helt anden, idet et 
privat TV 2 ikke var på den politiske dagsorden i etableringsårene. Det danske TV 2’s historie efter 
etableringen blev i høj grad afgjort af to forhold, der ikke ses at have spillet nogen rolle i de andre 
skandinaviske lande, nemlig dels størrelse og formen på den statslige finansiering, dels de nationale 
myndigheders håndtering af EU’s eksplicitte og implicitte mediepolitik. 
 
EU’s statsstøtteregler 
Medens beskrivelsen af TV 2’s placering i dansk mediepolitik så at sige var for lidt, så er 
videnskabelige fremstillinger af EF-Traktatens statsstøtteregler næsten for meget. Især har 
interessen for området udviklet sig voldsomt siden starten af 00erne. 
 
De danske fremstillinger er dog overskuelige. Det er karakteristisk, at lærebøger om EU-ret og 
konkurrenceret næsten helt overser den del, der udgøres af statsstøtte-reglerne43. Claus Gulmann og 
Karsten Hagel-Sørensens  EU-ret, 3. udgave fra 1995 (Gulmann & Hagel-Sørensen 1995) er på 424 
sider + bilag, og heraf udgør omtale af statsstøttereglerne side 418-424. Kim Lundgaard Hansen, 
Lars Kjælbye og Henrik Saugmandsgaard Øe’s bog  EU-konkurrenceretten fra 1998 (Hansen, 
Kjældbye & Øe 1998) har simpelthen udeladt statsstøtteproblematikken, og det samme gælder 
Andreas Christensen m. fl.’s Konkurrenceretten i EU fra 2003 (Christensen et al. 2003).  Hjalte 
Rasmussens EU-ret i kontekst. 5. reviderede udgave fra 2003 (Rasmussen 2003) er på 794 sider og 
har 5 sider om statsstøtte. Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsens EU-retten (Sørensen & 
Nielsen 2008) har i fjerde udgave fra 2008 tre sider om statsstøtte ud af 1008 sider. Ulla Neergaard 
& Ruth Nielsens EU Ret. 5. reviderede udgave fra 2009 (Neergaard & Nielsen 2009) på 703 sider 
omtaler ikke statsstøtteproblematikken, og det gør Jens Fejø og Grit Skovgaard Ølykkes EU-
Konkurrenceret, 5. udgave fra 2014 (Fejø & Ølykke 2014) heller ikke, mens den i Bugge Thorbjørn 
Daniels m. fl.’s bog fra 2009 Grundlæggende EU-ret  fylder 5 ud af 664 sider (Daniels et al. 2009). 
 

 
43 EF-traktatens konkurrenceregler omfatter artiklerne 81-89. De er delt i to: Første afdeling, regler for virksomhederne, 
udgøres af artikel 81-86. Anden afdeling, statsstøtte, omfatter artikel 87-89. 
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Der findes dog systematiske og udmærkede gennemgange på dansk af statsstøttereglerne. Jeg har 
anvendt Øe 2001, Vesterdorf  2002, Jessen 2003 (der også har dannet grundlag for s. 399-472 i 
Iversen et. al. 2008), Vesterdorf & Nielsen 2009 samt og ikke mindst Sune Troels Poulsens 
Statsstøtteret i EU (Poulsen 2015), der er den mest grundige og systematiske fremstilling af de 
materielle aspekter i statsstøtteretten. Beklageligvis beskæftiger den sig ikke med de processuelle 
forhold i tilknytning til statsstøtte. 
 
I Medieretten fra 2013 af Sørn Sandfeld Jakobsen og Sten Schaumburg-Müller (Jakobsen & 
Schaumburg-Müller 2013) findes et afsnit om statsstøtte til medierne, hvor støtte til public service 
broacasting og især til TV 2 er beskrevet (s. 868-892). Afsnittet er faktuelt og beskriver tolkningen 
af statsstøttereglerne, som de var på det tidspunkt, hvor bogen blev afsluttet (december 2012). De 
forskydninger i tolkningen fra 1985 til i dag, der er betydelige og centrale i TV 2-historien, 
analyseres ikke, og afsnittet er i øvrigt skæmmet af en manglende redegørelse for de særlige 
procedureregler, det gælder i statsstøttesager. Det er måske årsagen til, at forfatterne beklageligvis 
forveksler, om en støtte er uforenelig (de materielle aspekter) eller om den er ulovlig (de 
proceduremæssige forhold), - en helt central problematik i TV 2-historien. Bogen har imidlertid 
meget anvendelige afsnit i min sammenhæng, hvor TV-Direktivet gennemgås, og hvor reglerne om 
mediansvar, god presseskik, genmæle og journalisters rettigheder behandles. 
 
Af de mange udenlandske samlede fremstillinger af statsstøtteproblematikken, som jeg har anvendt, 
vil jeg især nævne “den store Groeben”, dvs. Groeben & Schwarze 2003, Biondi, Eeckhout & Flynn 
2004, Koenig, Kühling & Ritter 2005, Hancher, Ottervanger & Slot 2006, Rydelski 2006, 
konkurrencedirektoratets egen Mederer, Pesaresi & Hoof 2008 og den efterfølgende Pesaresi et 
al.2016, samt Werner & Verouden 2017. Liber Amicorum Francisco Santaolalla Gades 2008 er 
skrevet af tidligere og nuværende medarbejdere i den del af Kommissionens juridiske tjeneste, der 
har arbejdet med statsstøtteproblematikken. Det er ikke en systematisk oversigt, men rummer i 
stedet selvreflektoriske betragtninger over Kommissionens og Domstolssystemets ageren på 
statsstøtteområdet, og som sådan er bogen både usædvanlig og nyttig. På grund af titlen – European 
Media Law – kunne man have forventet, at Castendyk, Dommering & Scheuer 2008 havde en 
grundlig gennemgang af statsstøttereglernes betydning for medierne, herunder for public service 
broadcasting44. Det er imidlertid ikke tilfældet, interessen samler sig om TV-Direktivet (TWF) og 
det senere Audiovisuelle Medietjeneste Direktiv (AVMSD), og statsstøtteproblematikken behandles 
meget kortfattet uden originale synspunkter. 
 
Tidsskriftet European State Aid Law Quarterly (EStAL), der er udkommet med fire årlige numre 
siden 2002, handler udelukkende om EU’s statsstøtteregler. Domstolen har en oversigt over 
retsvidenskabelige behandlinger af hver enkelt dom, se http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/. 
 
I flere af de udenlandske oversigtsværker findes (især mindre) kapitler om statsstøtte til public 
service broadcasting. Den mest omfattende analyse af forholdet mellem EU’s statsstøtteregler og 
public service broadcasting er Karen Donders bog, Public Service Media and Policy in Europe, fra 
2012. Hun inddrager i nogen grad så godt som alle Kommissionens Beslutninger. Bogen er 
imidlertid i denne sammenhæng mindre anvendelig af tre årsager. For det første er hun usikker på 
konsekvenserne af, om en finansiering af Kommissionens kvalificeres som statsstøtte eller 
kompensation, om ordningen er forenelig eller ej, om notificeringskravet skal overholdes, og hvad 

 
44“The operation of European Community competition policy has already had more of an impact on Europe’s 
broadcasting industry than any of the European regulation specifically targeted at the sector”,  
som David A. Levy sagde det allerede i Levy 1999.  
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konsekvenserne er, hvis dette ikke sker. Dernæst undersøger hun ikke udviklingen i Domstolens og 
Rettens tolkning af statsstøttebestemmelserne i almindelighed, og hvad dette har medført for 
Kommissionens Beslutninger angående public service brodcasting. Endelig lægger hun for det 
tredje hovedvægten på Kommissionens behandling efter 2007 af ordninger, der indeholdt 
eksisterende støtte, hvor hun især analyserer Kommissionens indflydelse på ændringer i 
Medlemsstaternes støtteordninger til nye audiovisuelle tjenester. Denne problematik ligger uden for 
afhandlingens tidsafgrænsning (april 2005) og centrale spørgsmål. TV 2’s finansiering er ny støtte, 
hvis der ikke er tale om kompensation, og spørgsmålet om nye tjenester er uden betydning i TV 2-
sagen. På positivsiden skal det nævnes, at bogen har en meget omfattende og nyttig litteraturliste. 
 
I forhold til min historiske tilgangsvinkel har de fleste systematiske fremstillinger den skavank, at 
de sjældent ser EU’s statsstøtteregler i et længere historisk perspektiv45.  
Deres interesse er tolkningens aktuelle status, dog påpeger de ofte, at der er indtrådt ændringer i 
forhold til en tidligere markant stillingtagen, men der er ikke tale om at følge hele forskydningen 
over tid. Der er dog fire vigtige undtagelser, der skal fremhæves. 
 
Den første er José Luis Buendia Sierra’s doktorafhandling Exclusive Rights and State Monopolies 
under EC Law (Sierra 1999). Dens hovedinteresse er imidlertid artikel 86’s stykke 1, men den har i 
kapitel 8 vigtige analyser også af stykke 2, der er central for denne afhandling. Hans tilgangsvinkel 
er ud fra en analyse af artikel 86’s enkelte dele at følge Domstolens og Kommissionens 
fortolkninger heraf, som de har udviklet sig over tid. Desværre fører afhandlingen af naturlige 
årsager ikke fremstillingen længer end til sidste halvdel af 1990erne.  
 
Den anden er Anthony Arnulls gennemgang af EF-Domstolens virke, The European Union and its 
Court of Justice (Arnull 2006). Han viser her, at EF-Domstolens holdning til det europæiske projekt 
falder i tre faser. Fase ét strækker sig fra starten af 1960erne til første del af 1980erne. Her gjaldt 
Luxembourg-kompromisset, der krævede enstemmighed i Ministerrådet46. Resultatet blev 
lammelse, hvorfor Domstolen måtte tage teten for at få Traktatens indhold foldet ud47. Her ligger 
dommene i sagerne C-26/62 Van Gend en Loos (Sml. 1963 I-375 af 5. januar 1963) og C-6/64 
Costa (Sml. 1964 I-531 af 15. juli 1964) som de mest markante. Dommene etablerer tilsammen 
princippet om EF-Traktatens direkte effekt og EU-rettens forrang for de nationale bestemmelser. 
Fase to går fra midten af 1980erne med Hvidbogen om det indre marked fra juni 1985 til 
Maastricht-Traktaten i 1992. Her var der majoritetsafstemninger i Ministerrådet, hvad der gjorde 
det muligt at realisere det indre marked, og hvorfor Domstolen kunne trække sig lidt baglæns og nu 
satse mere på institutionel balance via accept af Medlemsstaternes position vis-a-vis EU-systemet. 
Her ligger f.eks. Lakse-dommen (C-354/90 FNCE, Sml. 1991 I-5505 af 21. november 1991), der 

 
45 En bemærkelsesværdig undtagelse er Maduro & Azoulai 2010, der analyserer den historiske betydning og de 
langsigtede effekter af en række af Domstolens centrale domme. Bogen er skrevet af nuværende og tidligere 
præsidenter, dommere, generaladvokater og referendarer ved Domstolen og Retten samt ældre og yngre forskere i 
retsvidenskab. Det er imidlertid isolerede analyser af den enkelte dom, og kun få af disse er relevante i denne 
sammenhæng. 
46 Se herom Urwin 1985, s. 113-115. En kort forklaring findes i Kelstrup, Martinsen & Wind 2008, s. 59.  
47 Morten Rasmussen gør opmærksom på, at denne udbredte myte, der er gået fra mund til mund blandt dommere og 
jurister (Stein 1981 er den klassiske udgave af myten), og som går ud på, at det var Domstolen og dens dommere, der 
frelste det europæiske projekt fra de snæversynede politikeres overgreb, netop er – en myte. Myten mangler empirisk 
belæg, og i artiklen Rasmussen 2010 tager han de første vigtige skridt til at tilbagevise den på grundlag af kildestudier. 
Myten har bl.a. helt overset Kommissionens centrale rolle og den betydning, uformelle tværeuropæiske netværk 
spillede. Morten Rasmussen (og andre), der vil gå denne nødvendige vej, er dog hæmmet af, at “the archive of the 
European Court of Justice is sealed off from the public indefinitely” (s. 71). Om udviklingen af overstatslige elementer i 
EU’s tidlige fase frem til 1972, se videre i Kaiser, Leucht & Rasmussen 2008. 
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fremhæver de nationale retters rolle ved håndhævelse af statsstøtteforbuddet, men også Francovich-
dommen (C-6/90 Francovich Sml. 1991 I-5357 af 19. november 1991), der giver borgerne ret til 
erstatning, hvis de nationale myndigheder svigter deres EU-forpligtelser, kan indplaceres her. Fase 
tre starter med den mistillid til det europæiske projekt, som afstemningerne om Maastricht-traktaten 
i Frankrig og Danmark samt retssager i Tyskland og UK gjorde synlige. Fase tre har Arnull ikke sat 
sluttidspunktet for, men fasen skulle rumme en bevægelse hen imod øget hensyntagen til 
Medlemsstaternes interesser. Dommen C-46/93 Brasserie du pêcheur, Sml. 1996 I-1029 af 5. marts 
1996, der svækker borgernes ret til erstatning fra nationalstaten, kunne være et eksempel. 
Forkastelse af Forfatningstraktaten i Frankrig og Holland i 2005 vil formodentlig i første omgang 
have en forstærkende effekt på Medlemsstaternes styrke, men måske vil den verdensomspændende 
økonomiske krise på længere sigt føre den modsatte vej, som det skete i midten af 1980erne. 
 
Den tredje er den mest interessante i denne forbindelse, nemlig Juan Jorge Piernas López’ bog fra 
2015, The Concept of State Aid Under EU Law. From internal market to competition and beyond 
(López 2015). López undersøger de centrale dele af statsstøttebegrebet, som de har udviklet sig fra 
1958 til EU’s håndtering af finanskrisen 2007-2009 og dens eftervirkninger. Det er begreberne 
fordel, selektivitet, imputabilitet, statsmidler, fordrejning af konkurrencen og påvirkning af 
samhandlen mellem Medlemsstaterne, der beskrives i en historisk sammenhæng. Vægten er lagt på 
samspillet mellem Kommissionens statsstøttepolitik og Domstolens udvikling af 
statsstøttebegreberne. López deler den historiske proces op i fire perioder: 1) før 1973, 2) fra 1973 
til midt i 1980erne, 3) fra midt i 1980erne til midt i 1990erne, og 4) fra midt i 1990erne til nu. Som 
det ses, er dette en periodeafgrænsning, der svarer meget godt til den, jeg har foretaget og 
argumenteret for i afsnit 0.13. Idet jeg kun inddrager de karakteristika fra de enkelte perioder, der 
vil indgå i mine egne beskrivelser i kapitel 4, kapitel 11, kapitel 12 og 15, kapitel 16 og 19 samt 
kapitel 22, vil begrundelserne for opdelingen se således ud: 
 
• Før 1973. Kommissionen var villig til at godkende statsstøtte til en branche, så længe støtten ikke 
rummede diskrimination på grund af nationalitet. Det var altså konkurrencen mellem 
Medlemsstaterne, der stod i centrum. Domstolen koncentrerede sig om de institutionelle forhold 
mellem den selv, Kommissionen og Medlemsstaterne. Domme om definition af statsstøttebegrebet 
var sjældne. 
 
• Fra midt i 1970erne til midt i 1980erne. Kommissionens Beslutninger om statsstøtte angik nu mest 
forholdene inden for den enkelte Medlemsstat, hvorfor Det markedsøkonomske Investorprincip og 
Transparensdirektivet blev sat i værk. For at lette Kommissionens arbejde krævede Domstolen ikke 
detaljerede analyser, der dokumenterede konkurrencepåvirkningen. Da der endvidere kunne 
konstateres rigtigt mange tilfælde af ikke-notifikation af ny statsstøtte, accepterede Domstolen ikke 
en nedre økonomisk grænse for, at en statslig finansiering ikke udgjorde statsstøtte. 
 
• Fra midt i 1980erne til midt i 1990erne. En lang række støtteordninger, der påvirkede samhandlen 
mellem Medlemsstaterne, var fjernet som led i etableringen af det indre marked fra 1993, så 
Kommissionen kunne koncentrere sig om forholdene i den enkelte Medlemsstat. Al driftsstøtte blev 
erklæret for uforenelig. Mange klager fra private virksomheder førte til Kommissionsbeslutninger 
om uforenelig statsstøtte. Domstolen strammede op på konsekvenserne af manglende notifikation, 
da Ministerrådet havde afvist at udforme en Procedureforordning. 
 
• Fra midt i 1990erne til finanskrisen. Stadigvæk ortodoks anvendelse af statsstøttereglerne, men nu 
med øget balance i forhold til andre hensyn, bl.a. fremme af forholdene for små og mellemstore 
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virksomheder som led i subsidaritetsprincippet fra Maastricht-Traktaten. Kommissionens 
manglende håndtering af klager over ikke-notificeret støtte førte til en række sager ved Retten, hvor 
den blev dømt for passivitet. Amsterdam-Traktaten, der fremhævede tjenester af almindelig 
økonomisk interesse som et af Unionens mål, blev understøttet af Domstolen imod Kommissionens 
ønsker. Domstolen slog endvidere fast, at statsstøtte forudsatte, at ordningen kostede staten noget, 
og hvis ikke, var der ikke tale om statsstøtte.  
 
Endelig vil jeg pege på Michael Stulz-Herrnstadts Nationale Rundfunkfinanzierung und 
europäische Beihilfenaufsicht im Lichte des Amsterdamer Rundfunkprotokolls fra 2004 (Stulz-
Herrnstadt 2004), der analyserer forudsætningerne for Amsterdam-Protokollen om public service 
broadcasting fra de første klager i starten af 1990erne over selve Protokollen og frem til 2001-
Meddelelsen om statsstøtte til public service broadcasting.  
 
0.17. Fortællingen som fremstillingsform 
Den grundlæggende og dominerende fremstillingsform i denne afhandling er fortællingen48. Den 
omfatter perioden fra den 2. august 1958 til den 25. maj 2005. Fortællingen er imidlertid ikke en fri 
konstruktion, da jeg har en realistisk tilgangsvinkel til historien, og da fortælleren er forpligtet af 
kildegrundlaget. Virkeligheden kan erkendes, og analysen og den senere fremstilling er en sådan 
erkendelsesproces, der fører til resultater, der imidlertid ikke er de eneste mulige eller ’rigtige’. 
 
For det første er der som nævnt uden for enhver tvivl begivenheder, der er relevante for den 
overordnede historie, men som jeg af forskellige årsager ikke kender til. Desuden er det sikkert, at 
vigtigt kildemateriale, der kendes, af fortrolighedsårsager endnu ikke er tilgængeligt. Det gælder 
f.eks. referater og notater fra Regeringens koordinationsudvalgs møder efter 1989. 
 
For det andet er det uundgåeligt, at den tilgangsvinkel, der styrer dispositionen og vægtningen af 
detaljerne, er afhængig af slutpunktet for det historiske forløb, der er valgt for analysen. Her er VK-
regeringens annullering af salgsprocessen i april 2005 afgørende, og det har lagt grund til de fire 
spørgsmål, der er fremstillingens drivkraft. Jeg beretter om en proces, der endte uden det 
intenderede resultat, og hvor fokus ligger på de aktører, der satte gang i processen, holdt den ved 
lige og endte med at opgive projektet. Det er disse personer, der skaber dynamikken, og som 
kommer til at stå i centrum. Med et andet slutpunkt ville fokus uden tvivl blevet anderledes. 
 
For det tredje har jeg valgt at fokusere på de dele af begivenhederne, som jeg mener er vigtige for at 
skabe sammenhæng i den overordnede fortælling. De samme begivenheder kan anvendes til andre 
fortællinger, uden at der er tale om misbrug, og der kan med gode grunde være tale om at stille dem 
i forbindelse med andre forløb end dem, jeg har valgt. Begivenhederne indeholder per se ikke ét 
bestemt indhold, og hvor grænserne for de relevante, væsentlige dele af en begivenhed skal sættes, 
afhænger af den sammenhæng, begivenheden indsættes i. 
 
På grund af den teoretiske position – at begivenheder opfattes som kontingente processer – lægger 
jeg i fortællingen vægt på at vise, at der ofte har været flere mulige udgange på en given 
problematik eller situation. Det synes mig for fladt og handlingslammende, hvis man indtager den 
position, at det, der skete, skete, fordi det var den eneste mulighed, dvs. fordi det skete. Hvis man 
mener, at menneskene både er historiefrembragte og historiefrembringende, må historien rumme 
flere muligheder, hvoraf en enkelt er realiseret, og hvorfor dens årsag så vidt muligt skal 

 
48 Om fortællingen som fremstillingsform for historien, se Kjeldstadli 2001 kapitel 20, især s. 301-303. 
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klarlægges. Ved at pege på andre muligheder end den realiserede opnås endvidere en 
forståelsesmæssig fordel. Ved ikke alene at fortolke begivenhederne men også at karakterisere dem, 
skabes der “kant” på fremstillingen, og det særegne ved begivenheder præciseres, hvorved læserens 
mulige forståelse af fortællingens pointer fremmes.  
 
Den fortælleform, der er valgt, er den kronologisk fremadskridende. Det er ikke den eneste måde at 
fortælle historie på, men den har nogle fordele, hvis man vil søge at vise, at en række begivenheder 
har en indre kronologisk sammenhæng, uden at den nødvendigvis er kausal. Der er dog et 
væsentligt fortælleteknisk problem. Man kan ikke samtidigt fremstille to kronologiske forløb, hvis 
de ikke er umiddelbart sammenhængende. Fortællingen har to hovedforløb – den mediepolitiske 
udvikling i Danmark 1959-2005 og udviklingen i EU’s eksplicitte og implicitte mediepolitik i 
samme periode, - og i dele af tidrummet var de tilsyneladende blot parallelle med få tværgående 
kontakter, men mod slutningen af tidsforløbet blev de knyttet tæt sammen med voldsomme 
konsekvenser for det planlagte salg. Derfor vil fortællingen i de tidsafsnit, den er inddelt i, dels 
beskrive “den danske udvikling” og dels “EU-udviklingen”, der derefter bliver samlet op i 
oversigter over den tilstand, mediesystemets dimensioner og i visse tilfælde også mediesystemiske 
kontekster befandt sig i på de udvalgte tidspunkter. Herefter vil fortællingens fremadskridende 
forløb blive genoptaget. 
 
At det har været nødvendigt at standse op i kronografien medfører, at fortællingen af bestemte 
begivenhedsforløb ikke umiddelbart føres til ende, men at de i stedet bremses op og efterlades 
midlertidige og uafsluttede. Set fra et nutidigt standpunkt skabes tilsyneladende en unødvendig 
usikkerhed i afklaringen af, hvad bestemte begivenheder førte til, eller hvad velbegrundede 
regelfortolkninger fik af konsekvenser.  
 
Jeg vil forsvare den valgte fremstillingsform på to niveauer. For det første skabes en 
spændingsmæssig fremdrift i fremstillingen, der skal lede læserne hele vejen igennem denne lange 
fortælling. Der er mange cliff-hangere, set-ups og pay-offs, der kommer langt senere.  For det andet 
gengives på denne måde den uafklarede situation og den usikkerhed, som hele tiden har eksisteret 
for de mennesker, der var samtidige med begivenheden eller regeltolkningen. At visse begivenheder 
i eftertidens tolkning opfyldte aktørernes udtrykte vilje og førte til de opstillede mål, har måske ikke 
været klart for aktørerne selv, og selv om fremtidens regelfortolkninger i EU-retten i visse tilfælde 
ændrer betydningen af fortidens begivenheder og beslutninger, kunne sådanne senere ændringer 
ikke opfattes af dem, der engang var samtidige med den oprindelige regelfortolkning, og som traf 
foranstaltninger, der svarede hertil. Og hertil kommer et særligt forhold for EF-Domstolens 
fortolkning af EF-Traktaten, nemlig dette: 
 
“[…] den fortolkning, som Domstolen foretager af en fællesskabsretlig regel, begrænser sig til at 
belyse og præcisere betydningen og rækkevidden af den pågældende regel, således som den skal 
forstås og anvendes, henholdsvis burde have været forstået og anvendt fra sin ikrafttræden. Heraf 
følger, at den således fortolkede regel kan og skal anvendes endog i forbindelse med retsforhold, 
der er stiftet og består, før den omhandlede dom, og kun undtagelsesvis vil Domstolen under 
anvendelse af et almindeligt retssikkerhedsprincip, der er knæsat i Fællesskabets retsorden, finde 
anledning til at begrænse borgernes mulighed for at påberåbe sig den således fortolkede 
bestemmelse med henblik på anfægtelse af tidligere i god tro stiftede retsforhold” (jeg fremhæver). 
Præmis 159 i T-289/03 British United Provident Association Ltd (BUPA) af 12. februar 2008, Sml. 
2008 II-81. Der er tale om tolkning med tilbagevirkende kraft. Jeg skal flere gange i fortællingen 
vende tilbage til dette ejendommelige princip. 
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Fortællingen som fremstillingsform sikrer i nogen grad, at aktørernes udsagn ikke dekontekstueres, 
og via omfangsrige citater, der godt nok øger fortællingens volumen, kan den usikkerhed og tøven, 
der fandtes på givne tidspunkter dokumenteres, ligesom det bliver mulig at lade aktørerne selv 
formulere deres gensidige uenighed på egne sproglige præmisser. 
 
Mediepolitik, der er bevidste bestræbelser på at påvirke mediesystemet og det samfund, det er en 
del af, er ikke kun politiske beslutninger og efterfølgende handlinger, der søger at realisere 
beslutningernes indhold. Det er også denne politiks italesættelse, der søger at strukturere det 
bevidsthedsunivers, der omgiver de materielle forhold, der skal fastholdes eller ændres af 
politikken. Talen “framer” den synsvinkel, der lægges på de mediepolitiske objekter. De gradvise 
justeringer af begrundelser for enten at fastholde et TV 2 som en statslig institution eller omdanne 
det til en privat virksomhed kan foldes ud. I lange passager behøver fortælleren ikke selv træde 
frem, men kan overlade fremstillingen til aktørerne via udvalg og sammenstilling af citater fra det 
enorme empiriske materiale, der er grundlag for denne afhandling. 
 
At have en synlig fortæller i fremstillingen muliggør, at denne kan guide læseren imellem 
fortællingens forskellige niveauer og kan afbryde den kronologiske fremstillig, enten for at 
kommentere forløbet eller for at pege på sammenhænge, der spænder over lange tidsafstande. Der 
vil derfor være mange frem- og tilbagehenvisninger. 
 
Når jeg har anført, at fortællingen i nogen grad bestemmes af den situation, hvori den fortælles, 
hvorfor venter jeg da ikke med denne fortælling, til TV 2’s nuværende underdrejede situation er 
helt afgjort?  
 
Jeg har valgt at fremlægge resultaterne af analysen nu af fire årsager. For det første er det ikke med 
rimelig sikkerhed muligt at forudse, hvornår TV 2’s mediepolitiske position bliver afklaret. For det 
andet mener jeg at have tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne svare på de fire spørgsmål, der 
er udgangspunktet for analysen. Og for det tredje stopper historien aldrig. Den vil altid bevæge sig 
videre, og det gyldne øjeblik, hvor forskeren har kendskab til alle relevante data, indtræder aldrig49. 
Og for det fjerde blev EU’s betydning for udviklingen af mediesystemet og mediepolitikken i 
Danmark gjort synlig for alle i 2004-2005. Regeringen havde i efteråret på Kommissionens bud 
tilbagesøgt over én milliard kroner fra TV 2/Danmarks A/S, den havde fulgt notifikationskravet i 
artikel 88 stk. 3, da den anmeldte rekapitaliseringsstøtten i oktober 2004, og den havde på grund 
komplikationer i forhold til EU’s statsstøttebestemmelser annulleret det højtprioriterede salg af TV 
2/Danmark A/S i april 2005. De danske myndigheder havde omsider offentligt erkendt, at EU er en 
central mediesystemisk aktør også i Danmark. 
 
0.18. TV 2’s historie efter annullering af salgsprocessen 
TV 2’s historie stopper naturligvis ikke i foråret 2005, og hvad der skete derefter, er næsten 
udelukkende følger af udviklingen i 1986-200550. Prioriteringerne i fortællingen om TV 2 er 

 
49 I 2008, da Kommissionen var godt i gang med revisionen af 2001-Meddelelsen, blev den spurgt, om den ikke burde 
vente på, at Retten i Første Instans dømte i de sager, den havde liggende angående public service broadcasting. Den 
svarede, “there will always be pending cases” (MEMO/08/671 af 4. November 2008). 
50 To sagskomplekser er det ikke, og de omtales derfor ikke i det følgende. Det er dels den redningsstøtte, Danmark fik 
tilladelse til at give TV 2/Danmark A/S i sommeren 2008, da selskabet igen var ved at gå konkurs (Kommissionens 
Beslutning i N 287/2008), og den efterfølgende omstruktureringsplan, som Kommissionen godkendte den 20. april 
2011 (Beslutning C 19/2009), og som tillod TV 2 at opkræve abonnementsbetaling for sin hovedkanal med public 
service-forpligtelser. 
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foretaget bl.a. med henblik på disse senere begivenheder, og jeg skal derfor i kort form oplyse om 
Kommissionens efterfølgende Beslutninger om TV 2, om Rettens og Domstolens domme i sagerne, 
og om den efterfølgende udvikling i danske sager om betaling af erstatning og ulovlighedsrenter. 
Jeg vil løbende i fortællingen pege på de dele, der fik afgørende betydning for de senere 
Beslutninger og Dommene. Mange af de set-ups, der findes mere eller mindre tydeligt i 
fortællingen, får først deres payoff mange år efter, at fortællingen er afsluttet. 
 
Herefter følger en kort oversigt over de mange sager i kronologisk orden, hvorved de krydser ind 
over hinanden, men det gør det muligt at se, hvordan TV 2/Danmarks samlede situation gradvist 
udviklede sig i både positiv og negativ retning. 
 
Som det vil blive fortalt i afsnit 21.4.6. besluttede Kommissionen den 19. maj 2004 i sag C 2/2003, 
at TV 2/Danmark A/S i perioden 1995-2002 havde modtaget ulovlig statsstøtte. Støtten var 
grundlæggende forenelig, men rummede en overkompensation på 626 mio. kr., som den danske stat 
derfor skulle tilbagesøge fra TV 2/Danmark A/S. Det indgik i sagen, at Kommissionen havde 
afgjort, at to betingelser (Altmark 2 og Altmark 4), der er nævnt i Altmarkdommen (C-280/00 af 
juli 2003, se afsnit 21.3), og hvis overholdelse kunne medføre, at TV 2 ikke have modtaget 
statsstøtte, netop ikke var overholdt, og at der bl.a. af disse årsager var tale om statsstøtte. Ved 
beregning af støttens størrelse havde Kommissionen medtaget overskud fra drift af TV 2/Reklame 
A/S i 1995 og 1996 og alle de licensmidler, TV 2/Danmark fik i perioden 1995-2002. 
 
Denne Beslutning (19. maj-Beslutningen, C 2/2003) blev imidlertid i sommeren 2004 anfægtet af 
fire parter, - TV 2/Danmark A/S (sag T-309/04), Kongeriget Danmark (sag T-317/04), Viasat 
Broadcasting UK Ltd  (sag T-329/04) og SBS TV A/S (sag T-336/04), der alle stævnede 
Kommissionen ved Retten i Første Instans med påstand om, at Beslutningen eller dele af den skulle 
annulleres, se afsnit 22.10.3. 
 
Der beløb på 626 mio. kr., som TV 2 skulle betale, endte med renter at blive 1.073 mio. kr. Så 
mange penge havde TV 2 imidlertid ikke, og selskabet var teknisk set konkurs. Staten, der ønskede 
at sælge TV 2/Danmark A/S, mente imidlertid, at det politisk og økonomisk set mest fornuftige var 
at rekapitalisere virksomheden ved at skyde nye penge ind. Dette godkendte Kommissionen i 
oktober 2004 ved Beslutning N 313/2004, jfr. afsnit 21.4.7. 
 
Denne rekapitaliseringsbeslutning blev efterfølgende anket af SBS og Viasat, der i januar 2005 
anlagde sager mod Kommissionens Beslutning ved Retten i Første instans (T-12/05 og T-16/05) 
med på stand om, at Retten skulle annullere Kommissionens godkendelse, jfr. afsnit 22.13.2 og 
22.13.4. 
 
Den 21. december 2005 afgjorde Konkurrencerådet, at TV 2’s progressive årsrabatter på tv-
reklameområdet i 2001-2005 udgjorde misbrug af dominerende stilling (Journal nr. 3/1120-0301-
0095/SEK/SCL). Sagen blev anket af TV 2 til Konkurrenceankenævnet den 22. december 2005, jfr. 
afsnit 20.4.3 og 23.5.3.3. 
 
Den 30. december 2005 anlagde SBS erstatningssag ved Østre Landsret mod TV 2 i forlængelse af 
Konkurrencerådets afgørelse den 21. december 2005. Og den 28. februar 2006 anlagde Viasat også 
ved Østre Landsret en erstatningssag mod TV 2, og krævede desuden hele den ulovlige statsstøtte, 
TV 2 havde modtaget i 1995-2002, tilbagebetalt sammen med erstatning for den skade, den ulovlige 
støtte havde påført Viasat (B-0717-06). 
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Den 1. november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets afgørelse fra 21. 
december 2005 (2005-0004709). Det førte til, at både SBS og Viasat ankede denne kendelse til 
Østre Landsret for at få den annulleret (B-3926-6). 
 
Den 22. oktober 2008 dømte Retten i Første Instans i de fire sager fra sommeren 2004 (T-309/04 
TV 2 mod Kommissionen). Retten accepterede Kommissionens godkendelse af Danmarks 
definition af TV 2’s public service-opgave, lige som den afgjorde, at de licensmidler, der blev tilført 
TV 2 via TV 2-Fonden, var statsmidler. Retten fandt imidlertid, at Kommissionen ikke have 
redegjort for den status, reklameoverskuddet i TV 2/Reklame A/S havde. Desuden dømte Retten, at 
Kommissionen ikke havde undersøgt Danmarks finansiering af TV 2 tilstrækkeligt, og her indgik to 
elementer fra Altmark-dommen, Altmark 2 og Altmark 4 (se afsnit 21.3); Retten mente, at det ikke 
kunne udelukkes, at Danmark ved tilrettelæggelse af TV 2’s finansiering havde overholdt disse to 
krav, der kunne medføre, at Danmarks finansiering af TV 2 ikke var statsstøtte, men kompensation. 
Var der tale om kompensation, skulle TV 2 ikke betale de 1.073 mio. kr. tilbage til Danmark. Da 
Kommissionen således ikke havde opfyldt sin undersøgelsespligt, og dermed ikke kunne begrunde 
sin Beslutning tilstrækkeligt, annullerede Retten Kommissionens 2004-Beslutning; Kommissionen 
skulle derfor træffe en ny. 
 
Den 22. juni 2009 afsagde Østre Landsret dom i B-3926-6 om misbrug af dominerende stilling og 
ophævede Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006. Sagen blev derefter anket af 
Konkurrencerådet til Højesteret (sag 183/2009). 
 
Den 24. september 2009 afsagde Retten kendelse i de to sager, som SBS og Viasat havde anlagt 
imod Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringen fra 2004, T-12/05 og T-16/05. Retten 
fandt, at der var så tæt forbindelse mellem annulleringen af Kommissionens 2004-beslutning om 
tilbagesøgning af de 1.073 mio. kr. og den efterfølgende rekapitalisering, at de nærmest ophævede 
hinanden, hvorfor Retten fandt, at det ikke var nødvendigt at træffe afgørelse i sagerne om 
annullering af rekapitaliseringsafgørelsen. Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringen stod 
derfor ved magt. 
 
Den 18. marts 2011 dømte Højesteret i ankesagen 183/2009, og stadfæstede Østre Landsrets dom 
fra 22. juni 2009. Det var hermed definitivt afgjort, at TV 2 havde misbrugt sin dominerende stilling 
på tv-reklamemarkedet, og de anlagte erstatningssager kunne behandles. Det betød endvidere, at 
sagen om tilbagebetaling af hele den ulovlige statsstøtte fra 28. februar 2006, som Viasat havde 
anlagt sammen med krav om erstatning for den påførte skade (B-0717-06), også kunne genoptages. 
Imidlertid besluttede Østre Landsret, at den ville afvente udviklingen i statsstøttesagerne, der kørte 
ved Kommissionen og Retten i Første instans, før den dømte. Sagerne blev derfor “frosset ned”. 
 
Den 20. april 2011 traf Kommissionen sin anden Beslutning om Danmarks finansiering af TV 2 i 
perioden 1995-2002 (SA.12417). Nu godkendte den hele den statslige finansiering som statsstøtte, 
der var forenelig med Traktaten, men fastholdt, at støtten var givet ulovligt. På dette tidspunkt 
havde EU-Domstolen justeret sin fortolkning af konsekvenserne af at have modtaget ulovlig 
statsstøtte. I Dommen C-199/06 CELF af 12. februar 2008 havde den dømt, at i en sag, hvor 
Kommissionen havde erklæret en ulovlig statsstøtte for forenelig, skal en national ret, hvis der var 
anlagt en sag om ulovligheden, træffe beslutning om, at støttmodtageren skal betale renter af den 
forenelige støtte for hele det tidsrum, hvor støtten var ulovlig, såkaldte “ulovlighedsrenter”. Den 
national ret kan endvidere foranlediges til at tage stilling til påstande om erstatning for tab, som en 
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konkurrerende virksomhed var påført som følge af støtteforanstaltningens ulovlige karakter. Støtten 
til TV 2 var ved Kommissionens anden Beslutning fra 20. april 2011 netop kendt både forenelig og 
ulovlig, og Viasat havde den 28. februar 2006 anlagt sag om tilbagebetaling af ulovlig støtte og 
ydelse af erstatning for ulovligheden. Endnu en konkurstrussel imod TV 2. 
 
På den baggrund ankede TV 2 Kommissionens anden Beslutning til Retten den 30. december 2011 
med påstand om, at Beslutningen om, at TV 2 havde modtaget statsstøtte skulle annulleres, og hvis 
det ikke blev tilfældet, skulle den del, der fastlagde, at støtten var ny støtte, annulleres; det skulle 
endvidere bestemmes, at de licensmidler, der i årene 1997-2002 var overført til TV 2/Danmark og 
derefter videreført til TV 2-regionerne, ikke udgjorde statsstøtte til TV 2, og endelig skulle Retten 
annullere Kommissionens afgørelse om, at det reklameoverskud, der i 1995 og 1996 var overført fra 
TV 2 Reklame A/S til TV 2-Fonden og derfra videre til TV 2/Danmark, udgjorde statsstøtte til TV 
2 (sag T-674/11). Pointen er, at hvis TV 2 ikke havde modtaget statsstøtte, skulle TV 2 ikke betale 
ulovlighedsrenter og evt. erstatning; var der imidlertid også efter Rettens opfattelse tale om 
statsstøtte, påstod TV 2, at denne støtte var eksisterende støtte og ikke ny støtte, da TV 2 i så fald 
ikke skulle betale ulovlighedsrenter og erstatning. Og hvis Retten endelig mente, at støtte var ny, 
ønskede TV 2 at reducere størrelsen på ulovlighedsrenterne ved at få værdien af licensen til 
regionerne og reklameoverskuddet til sig selv fratrukket størrelsen på den forenelige støtte, der er 
grundlag for beregningen af ulovlighedsrenterne. 
 
Viasat var imidlertid heller ikke tilfreds med Kommissionens anden Beslutning og ankede den 14. 
marts 2012 Beslutningen til Retten i Første Instans som sag T-125/12 med påstand om, at den del af 
Kommissionens Beslutning, der erklærede støtten for forenelig, skulle annulleres. Viasats pointe 
var, at hvis støtten både var ulovlig og uforenelig, skulle TV 2 ikke nøjes med at betale 
ulovlighedsrenter; hele den modtagne støtte med renter skulle betales tilbage. Det ville uden tvivl 
medføre TV 2/Danmark A/S’s konkurs. Viasat ville endvidere stå stærkt i en erstatningssag mod 
Danmark. 
 
Den 24. september 2015 faldt der dom i begge de to sager (T-674/11 og T-125/12), der anfægtede 
Kommissionens anden beslutning. 
 
I TV 2’s sag (T-674/11) dømte Retten, at TV 2 havde modtaget statsstøtte, at alle licensmidlerne 
var statsstøtte til TV 2/Danmark, men at reklameoverskuddet i 1995 og 1996 ikke udgjorde 
statsmidler og følgelig ikke kunne være statsstøtte. Størrelsen på støtten til TV 2 var hermed 
reduceret, men stadigvæk både forenelig og ulovlig. Sagen om ulovlighedsrenter og evt. erstatning 
var ikke afværget. TV 2 ankede derfor dommen til EU-Domstolen som sag C-649/15 P. 
 
I Viasats sag (T-125/12) havde Viasat anfægtet, at Kommissionen havde kendt støtte til TV 2 
forenelig efter artikel 86, stk. 2. Denne artikel siger kort fortalt, at forbuddet mod statsstøtte ikke 
skal gælde, hvis den virksomhed, der har fået pålagt at levere public service broadcasting, ikke kan 
levere tjenesten, hvis den ikke modtager en passende statsstøtte. Støtten skal med andre ord være 
nødvendig, for at tjenesten kan leveres. Viasat mente, at Kommissionen ikke havde undersøgt 
denne nødvendighed, og Danmark havde heller ikke fremlagt argumenter for, at TV 2 ikke kunne 
opfylde sine pligter uden statsstøtte. Det var igen de to Altmark-kriterier, Altmark 2 og Altmark 4, 
der var på spil (jfr. T-309/04), og som Kommissionen burde have inddraget i sin 
forenelighedsanalyse. Retten afviste Viasats argumentation og opretholdt derved Kommissionens 
anden Beslutning. Der var tale om forenelig statsstøtte, og det var ikke nødvendigt at inddrage 
Altmark 2 og Altmark 4, når foreneligheden efter artikel 86, stk. 2 skulle analyseres. 
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Viasat kunne ikke godkende Rettens afvisning, og ankede dommen til EU-Domstolen den 8. 
december 2015 (C-660/15 P). Igen angik påstanden anvendelsen af artikel 86, stk. 2. Viasat mente 
at Retten begik en retlig fejl ved at godkende Kommissionens analyse. Kommissionen skulle have 
analyseret, om det var nødvendigt at give TV 2 statsstøtte, og herunder se på hver enkelt af de fire 
Altmark-betingelser. Var det f.eks. nødvendigt ikke at opfylde Altmark 2, for at TV 2 kunne levere 
tjenesten? Gjaldt det samme for Altmark 4, der rummede et krav om støttemodtagerens effektivitet? 
Hvis TV 2 havde været en effektivt dreven virksomhed, havde statsstøtte sandsynligvis ikke været 
nødvendig.  EU-Domstolen afviste Viasats påstande. Artikel 86, stk. 2 skulle analyseres i 
sammenhæng med andre dele af Traktaten, og her spillede især Amsterdam-Traktatens Protokol om 
public service broadcasting fra 1997 en væsentlig rolle. Artikel 86, stk. 2 har til formål at gøre det 
muligt at fravige statsstøtteforbuddet, således at Medlemsstaterne kan anvende offentlige 
virksomheder som økonomiske eller sociale instrumenter, uden at Unionens interesse anfægtes; 
Protokollen har endvidere bestemt, at Traktatens bestemmelser ikke griber ind i Medlemsstaternes 
beføjelse til at finansiere public service broadcasting, så længe denne finansiering ikke ændrer 
konkurrencevilkårene i et omfang, der strider imod den fælles interesse, og idet der tages hensyn til 
opfyldelse af disse public service-opgaver. Med andre ord kræves der ikke nogen effektivitet hos 
den virksomhed, der skal levere public service broadcasting.  
 
Heller ikke TV 2 fik meget ud af sin anke, C-649/15 P, der blev indgivet til EU-Domstolen den 3. 
december 2015. TV 2 gentog dele af sine påstande fra den tidligere sag, T-674/11. Denne dom 
skulle ophæves for så vidt den gav Kommissionen ret i, at der forelå ny statsstøtte. Kommissionen 
burde ikke have foretaget en bogstavelig tolkning af Altmark 4 men begrænset sig til at efterprøve, 
om betingelsens formål var opfyldt. Men TV 2 havde efter Domstolens vurdering ikke påvist, at en 
anden fortolkning af Altmark 4 ville have ført til en anden Kommissionsbeslutning. TV 2 havde 
desuden anfægtet, at Altmark-dommen kunne anvendes på forhold, der var etableret, før dommen 
blev afsagt. Domstolen svarede, at hvis Altmarkdommen ikke fandtes, ville finansieringen af TV 2 
uden videre være omfattet at støttebegrebet. TV 2 havde endelig fremført, at Retten havde foretaget 
en åbenlys ukorrekt fortolkning af dansk ret, når det angik overførsel af licensmidler fra TV 2 til 
TV 2-regionerne. Domstolen anførte, at TV 2 ikke havde påvist hvilke faktiske omstændigheder 
eller beviser, Retten skulle have gengivet forkert. Sagen, der blev pådømt den 9. november 2017, 
måtte i det hele taget afvises. 
 
Kommissionen have også appelleret Rettens dom i sagen T-674/11, hvor Retten havde kvalificeret 
reklameoverskuddet i 1995 og 1996 som værende ikke-statsmidler. I dommen fra 9. november 
2017, C-656/15 P, anførte Domstolen, at overskuddet fra drift af TV 2 Reklame A/S var statsmidler, 
da reklameselskabet var en statslig virksomhed, som staten havde fuld kontrol med. Det var 
Kulturministeren, der sammen med Finansudvalget disponerede over overskuddet, og det var 
endvidere ham, der fastlagde den del af TV 2-Fondens midler, der skulle overføres til TV 2. Rettens 
dom blev følgelig ophævet, og størrelsen på TV 2’s statsstøtte blev øget med størrelsen på 
reklameoverskuddet. 
 
Endelig havde også Viasat anket Rettens dom i sagen T-674/11 som sag C-657/15 P. Denne sag 
angik lige som Kommissionens sag, C-656/15 P, det overskud fra drift af TV 2 Reklame A/S, der i 
1995 og 1996 var overført til TV 2-Fonden. Domstolen, der dømte den 9. november 2017, gav 
Viasat ret i, at disse beløb udgjorde statsmidler. Rettens dom blev igen ophævet. 
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Herefter syntes alle sager ved Kommissionen, Retten i Første Instans og EU-Domstolen afsluttet, og 
de danske sager, der havde været frosset ned, kunne genåbnes. Det skete i foråret 2018, men 
sagerne var ikke afgjort ved manuskriptets afslutning (august 2019). 
 
Som det ses angår alle de nævnte Beslutninger og domme forhold, der blev etableret i perioden 
1986-2005. Jeg vil derfor som led i fortællingen oplyse om, hvilke dele af historien, der fik de 
nævnte omfattende konsekvenser.  Og i denne sammenhæng er især etableringen af TV 2 i 1986 
(kapitel 10), Den brede Medieaftale i 1996 (afsnit 13.19), og loven fra 2002, der adskilte TV 
2/Danmark fra TV 2-regionerne (afsnit 22.7.2), centrale.  TV 2’s endelige skæbne vil ikke blive 
afgjort ud fra forhold, der blev etableret efter 2005, men ud fra de, der blev det før, dvs. inden for 
afhandlingens tidsgrænse.  
 
0.19. Fortælleren og det fortalte 
Som nævnt er jeg på forskellig måde indgået i de begivenheder, der fortælles om. For at skabe 
afstand og for at tydeliggøre fortælle-situationen, vil jeg adskille fortælleren fra figuren Frands 
Mortensen. Frands Mortensen omtales derfor i fortællingen på lige fod med andre, og det gælder 
både hans handlinger og udsagn samt hans senere bestræbelser på at indsamle materiale til 
fortællingen. Han er en del af det fortalte. 
 
Det “jeg”, der optræder, når fortællingen går i gang i Del I, er fortælleren, og fortælleren findes kun 
i fortællingen. 
 
Den, der fanger fuglen, fanger ikke fuglens flugt51. 
 
0.20. Afhandlingens opbygning 
Afhandlingen er en fortælling med en kronologisk fremadskridende beretterform, men ind imellem 
afbrydes den for at give overblik over den status, mediesystemet har nået på udvalgte tidspunkter. 
 
Den består af otte dele, der er afgrænset af den periodisering, der er valgt, og som der er redegjort 
for i afsnit 0.13. De første fire dele omfatter tidsrummet fra 1959, hvor de første ideer om et dansk 
TV 2 blev præsenteret i Folketinget, til 1986, hvor TV 2-loven blev vedtaget den 30. maj. De næste 
fire beskriver perioden 1986-2005, hvor udviklingen i Danmark, hos Kommissionen og hos 
Domstolens følges frem til det opgivne salg. 
 
Del I har to kapitler. Kapitel 1 beskriver mediesystemet omkring 1960, der var udgangspunkt for 
politiske overvejelser om et TV 2 og om, hvordan dette kunne indplaceres i det danske 
mediesystem. I kapitel 2 fortæller jeg om de forslag om et privat, dansk TV 2, der blev fremlagt i 
Folketinget i perioden 1959-1972, dvs. inden Danmark trådte ind i EF. 
 
Del II forklarer i kapitel 3 de særlige regler, der gælder for forholdet mellem Medlemsstaternes 
lovgivning og EF-Traktaten, og i kapitel 4 fremlægges de principper for statsstøtte, der var tydelige 
i 1973. Når det er statsstøttens principper, der fremdrages fra det enorme EU-kompleks, er årsagen, 
at de er langt den vigtigste del af Traktaten, når public service broadcasting er centrum for en 
undersøgelse. Denne del afsluttes – som alle andre dele – med en opsummering af de vigtigste 
resultater af analysen i kapitlerne, og det skulle være muligt ud fra disse opsamlinger at danne sig et 
overblik, hvis man ikke orker at læse alle kapitlerne. Disse slutter i øvrigt også med en opsamling. 

 
51 Vagn Steen, i Steen 1964 uden paginering. 
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Del III dækker tidsrummet 1973-1986, og her redegør jeg for de mere detaljerede forudsætninger 
for, at Folketinget i 1986 vedtog TV 2-loven. Kapitel 5, 6 og 7 omhandler den danske udvikling 
med mange forgæves forslag til forandringer af Danmarks Radio og med en stigende politisk 
defamering af institutionen. Jeg fortæller desuden for forsøget på at formulere en samlet national 
mediepolitik, der kunne skabe forståelse for den opgave, et TV 2 skulle pålægges, om endelig 
beretter jeg om den noget overraskende rolle, forsøg med lokale radio- og tv-stationer fik for TV 2-
historien. Det afsluttende kapitel 8 beskriver den internationale udvikling på 
kommunikationsområdet med opsendelse af satellitter, der kunne transportere overnationalt tv, og 
endelig analyseres EU-systemets første bestræbelser på at regulere de nationale og de internationale 
forhold på tv-markedet. 
 
Del IV har tre kapitler, der alle omhandler året 1986. Først gøres der i kapitel 9 status over 
mediesystemet, som det havde udviklet sig siden 1960, og som er den ramme TV 2 i 1986 placeres 
i.  I kapitel 10 fortælles om vedtagelse af TV 2 loven, der kun lige med nød og næppe slap igennem 
Folketinget. Og i kapitel 11 undersøges EU’s statsstøtteregler, som de var i 1986, hvor TV 2-loven 
blev sat i kraft. Havde Danmark kendskab til Traktatens statsstøttebestemmelser? Og ville vi 
respektere dem? Eller var kultur udelukkende et nationalt anliggende, som disse regler ikke 
omfattede? 
 
I del V, der omfatter 1986-1996, øges tempoet i fortællingen. Nu følges tre parallelle historier: om 
Kommissionen, om TV 2 og endelig om EF-Domstolen. Først berettes i kapitel 12 om 
Kommissionens arbejde med at vogte over Medlemsstaternes overholdelse af statsstøttereglerne i 
forhold til public service broadcasting. Den var længe tøvende og faktisk usikker på sin egen rolle i 
denne forbindelse. Men efter en række klager fra de nye private tv-stationer, der var dukket op efter 
satellit-tv’s gennembrud, og efter, at den var truet med retssager for nøl, traf den i 1996 omsider sin 
første Beslutning om finansiering af en public service broadcaster. Kapitel 13 er fortællingen om 
TV 2’s enestående succes i 1988-1996. Aldrig før havde en ny tv-station så hurtigt udkonkurreret 
den store gamle, nationale virksomhed. Men successen, målt i forhold til seerne, var ikke en 
tilsvarende økonomisk succes. TV 2 var fra starten underfinansieret, og flere statslige indgreb for at 
rette op på forholdene blev nødvendige. Det førte i første omgang til en opslutning fra alle politiske 
partier, men skabte i anden omgang tvivl om muligheden for på længere sigt at holde TV 2 kørende 
med statsstøtte. De første forslag om at privatisere virksomheden dukkede op, men endnu kun 
støttet sporadisk af den borgerlige opposition. På mediemarkederne skabte TV 2’s succes i forhold 
til seerne og til reklameindtægterne fjender, både i Danmarks Radio og hos de kommercielle, 
nationale og internationale konkurrenter. Ved Den brede Medieaftale, der blev indgået i foråret 
1996, stod TV 2 for enden af et triumftog, men ved nærmere eftersyn kunne politisk modstand fra 
en alliance mellem kommercielle konkurrenter, DR og borgerlige politikere skimtes. Kapitel 14 
samler udviklingen op ved igen at beskrive mediesystemet, nu som det var ved afslutningen af 
1996. Og i kapitel 15 redegør jeg for den udvikling i Domstolens tolkning af statsstøttereglerne, der 
var forløbet side 1986, og konstaterer, at TV 2 nu havde ’bad standig’.  
 
I del VI begynder TV 2’s nedtur. Kapitel 16 omhandler Kommissionens arbejde i perioden 1997-
2001. Efter den tøvende start i første halvdel af 1990erne begyndte den at tage fat på de mange 
klager om ulovlig og uforenelig støtte til public service broadcasting, den havde liggende. Den 
fremlagde to udkast til generelle retningslinjer for sin håndtering, som den dog trak tilbage, 
hvorefter den lagde sig fast på en Meddelelse i 2001, der kom til at gælde for resten af den periode, 
afhandlingen omfatter. I kapitel 17 beskrives de mislykkede forsøg på at omdanne TV 2 til 
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aktieselskab med henblik på en senere delvis privatisering. Kapitel 18 fører den danske historie 
frem til 2001, hvor TV 2’s økonomiske problemer vokser, og hvor den politiske tilslutning 
svækkes. Samtidigt øges presset på at få virksomheden privatiseret. Del VI slutter med fornyet 
status over Domstolens tolkning af statsstøttereglerne i 2001, og nu synes TV 2’s position i forhold 
til statsstøtte pludselig langt bedre end i 1996. 
 
Del VII er sidste del af fortællingen og omfatter perioden 2002-2005. Den starter i kapitel 20 med 
en oversigt over mediesystemets status i 2002, der er basis for den senere udvikling. Kapitel 21 
beskriver Kommissionens og Domstolens håndtering af statsstøtten til public service broadcasting, 
og nu synes TV 2’s position igen svækket. Det viser sig, at der allerede i 2000 var indgivet klager til 
Kommissionen om ulovlig og uforenelig statsstøtte til TV 2. Dette fører til, at Kommissionen 
indleder en undersøgelse af Danmarks finansiering af TV 2, der ender med en beslutning om, at TV 
2 skal betale godt én milliard kroner tilbage til staten. Og i kapitel 22 fortæller jeg historien om 
regeringens bestræbelser på at få TV 2 privatiseret. Der er mange forhindringer, men de synes alle 
at bliver overvundet, og det lykkes at få TV 2 sat til salg. Otte købere melder sig, men i sidste 
øjeblik bliver regeringen opmærksom på EU-reglernes mulige konsekvenser for salgsprocessen, og 
den aflyses derfor. Kapitel sluttes med overvejelser over, hvorfor det endte på den måde. Hermed er 
fortællingen slut. 
 
I Del VIII opsamles en række af afhandlingens pointer igennem fire kapitler. I kapitel 23 
undersøger jeg, hvordan afhandlingens formål blev nået – nemlig at vise europæiseringen af det 
danske mediesystem. Kapitel 24 ser på de argumenter, der var knyttet til afhandlingens genstand – 
skabelsen af et privat, dansk TV 2. Kapitel 25 redegør for forskydninger i mediesystemet i 1960-
2002. Og endelig slutter kapitel 26 med overvejelser over, hvilket af Hallin & Mancinis 
mediesystemer det danske i 2002 bedst kan indplaceres i, og hvilken form for ytringsfrihed, der i 
2002 var den dominerende. 
 
Praktiske forhold 
Traktatgrundlaget 
Fremstillingen vil starte i året 1959 og slutte midt i 2005. Det betyder, at Rom-Traktaten fra 1957, 
Det europæiske Fælles Akt fra 1987, Maastricht-Traktaten fra 1993, Amsterdam-Traktaten fra 1999 
og Nice-Traktaten fra 2003 indgår i beskrivelsen sammen 
Den europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder fra 2000.  
 
Fra 1993 var der derfor to centrale Traktater, Traktaten om Den Europæiske Union (EU-Traktaten) 
og Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-Traktaten). I fremstillingen bruger 
jeg oftest betegnelsen EU for at dække indholdet i begge disse Traktater, medens betegnelsen EF 
kun henviser til EF-Traktatens bestemmelser. Jeg anvender den nummerering af Traktaternes 
artikler og de betegnelser for institutionerne og begreberne, der findes i disse to Traktater, som de 
er kodificeret efter Nice-traktaten, (se De Europæiske Fællesskabers Tidende 2002/C 325 af 24. 
december 2002). Ældre nummereringer og betegnelser er stiltiende ændret i citater. 
 
Forkortelser 
Nedenfor er en liste med særlige forkortelser, der er opfundet til lejligheden. Almindelige 
forkortelser inden for EU-systemet er ikke nævnt, og det samme gælder for f.eks. navne på radio- 
og tv-stationer. 
 
19. maj-Beslutningen: Kommissionens Beslutning C 2/2003 den 19. maj 2004 om 
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 Danmarks foranstaltninger [i 1995-2002] til fordel for TV2/DANMARK. 
1973-radioloven: Lov nr. 421 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Vedtaget 8. juni 1973. 
2001-Meddelelsen: Kommissionens Meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på 
 public service-radio- og tv-virksomhed af 15. november 2001. 
Arbejdspapiret: DG IV, Working Document. Preparing for the information society: 
 Guidelines on state aid for the arts and culture, with particular reference to the 
 audio-visual sector fra 9. marts 1995. 
DBS-satellit: Direct broadcast satellite, dvs. de store radio- og tv-satellitter, der skulle 
 kunne modtages med små parabolantennes i enkelt-husstande. 
Den formelle Undersøgelsesprocedure: Den procedure ved 
 Kommissionens undersøgelse af en statsstøtteordnings forenelighed, der starter 
 med afsendelse af en Åbningsskrivelse til Medlemsstaten, og hvorefter 
 interesserede parter kan indsende bemærkninger. Kommissionen skal normalt 
 træffe Beslutning inden for 18 måneder. 
Den indledende Undersøgelsesfase: Kommissionens første 
 undersøgelse af, om en notificeret støtteordning er forenelig. Proceduren skal 
 afsluttes inden for to måneder. Er Kommissionen ikke overbevist om ordningens 
 forenelighed, skal den åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure. 
Det europæiske Råd: Det består af stats- og regeringscheferne samt formanden for 
 Kommissionen. Det mødes to gange om året og “tilfører Unionen den fremdrift, 
 der er nødvendig for dens udvikling” og fastlægger de overordnede politiske 
 retningslinjer. Må ikke forvekslet med Ministerrådet, der også omtales som Rådet. 
DG IV: Konkurrencedirektoratet. 
Diskussionspapiret: Discussion Paper. Application of Articles 86, paragraph 2, 87 and 
 88 of the EC Treaty in the broadcasting sector. Oktober 1998. 
Domstolen: De Europæiske Fællesskabers Domstol, eller EF-Domstolen, der bl.a. svarer  på 
 præjudicielle spørgsmål, og som er appelinstans i forhold til Retten i Første Instans. 
EFT C og L: De europæiske Fællesskabers Tidende, serie C og serie L. Serie L  

indeholder alle retsforskrifter af bindende karakter. I serie C offentliggøres forslag til 
Forordninger og Direktiver samt Meddelelser af ikke-bindende art. 

EUT, C og L: Den europæisk Unions Tidende. Fortsættelsen af EFT. 
Interesserede parter: Medlemsstater og personer, virksomheder eller sammenslutninger af 
 virksomheder, hvis interesser måtte være berørt af den tilkendte støtte, herunder 
 navnlig støttemodtageren, konkurrerende virksomheder og 
 erhvervsorganisationer. 
KOM-dokumenter: Dokumenter fra Kommissionen med forslag til retsakter, 
 Meddelelser, Beretninger, Hvidbøger og Grønbøger. 
Ministerrådet: Rådet er sammensat af en minister fra hver Medlemsstat inden for det 
 ressortområde, der er på Rådets dagsorden. Rådet træffer Beslutninger med 
 flertal. Bør holdes adskilt fra Det europæisk Råd. 
OTS-satellit: Orbit Test Satellite. Det europæiske rumagentur ESAs testsatellit nr. II, der 
 blev opsendt i 1978. En kommunikationssatellit med seks transpondere, der 
 senere blev brugt til at transmittere tv til Finland og Malta. 
Procedureforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler 
 for anvendelse af EF-Traktatens artikel 88 af 22 marts 1999. 
Protokollen: Også kaldt Amsterdam-protokollen. Protokol om offentlig radio- og  tv-
 virksomhed i medlemsstaterne. Protokollen er knyttet til Amsterdam-traktaten. 
PSB: Public service broadcasting. 
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Retten: Retten i Første Instans, en del af EF-Domstolen, der har kompetence til at træffe 
 afgørelser i første instans inden for bl.a. artiklerne 230 (annullationssøgsmål) og 
 232 (passivitetssøgsmål), der i afhandlingens sammenhæng er de vigtigste. 
Rådet: Se Ministerrådet – ikke Det europæiske Råd. 
SGEI: Services of general economic interest. På dansk tjenester af almindelig økonomisk 
 interesse. 
Sml.: Samling af afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans. Luxembourg, 1954 ff. Sml. I: 
Domstolen. Sml. II: Retten i Første Instans. 
Transparens-Direktivet: Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 om 
 gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og 
 de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte 
 virksomheder. Betegnelsen gælder også de tidligere udgaver. 
TV-Direktivet: Det samme som TWF-direktivet. 
TVR: TV 2 Reklame A/S. 
TWF: Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og 
 administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
 radiospredningsvirksomhed. 
WARC: World Administrative Radio Conference (WARC) var en konference i den 
 Internationale telekommunikations Únion (ITU), der fastlagde frekvensfordeling 
 til satellit-kommunikation. 
Åbningsskrivelse: Den skrivelse, der følger med en Kommissionsbeslutning om at indlede Den 
 formelle Undersøgelsesprocedure.  
 
Citater og henvisninger 
Jeg citerer ordret, og nødvendige rettelser er indsat i skarp parentes. Jeg har ikke rettet i stavemåder 
og betegnelser, og TV 2 skrives meget forskelligt af de forskellige skribenter: TV2, tv2, tv 2, TV-2, 
osv. 
 
Citater på fremmede sprog er bortset fra tekster på engelsk oversat i brødteksten, og originalen 
findes da i noterne. Fremmedsproglige citater i noterne oversættes ikke.  
 
EF-Domstolen og Retten i Første Instans har et arbejdssprog, nemlig fransk, men deres domme og 
kendelser oversættes til alle EU’s officielle sprog. Generaladvokaterne fremlægger deres Forslag til 
afgørelser på deres eget sprog, og de oversættes også. Jeg har som udgangspunkt anvendt de 
officielle danske oversættelser, men ind i mellem korrigeret dem efter processproget eller andre 
oversættelser, når der har været tvivl om indholdet.  
 
Beslutninger har ét autentisk sprog, der er afgørende, hvis der er uoverensstemmelser mellem dette 
og de oversættelser, der trykkes i EFT/EUT.  Ikke alle Beslutninger publiceres i EFT/EUT – f.eks. 
gør Beslutninger efter Den indledende Undersøgelsesfase det ikke, ligesom Beslutninger om 
eksisterende støtte heller ikke gør det. Alle Beslutninger offentliggøres imidlertid på 
Konkurrencedirektoratets hjemmeside på originalsproget og oftest også et af arbejdssprogene, der 
imidlertid ikke har nogen status, men alene tjener til information om Kommissionens arbejde. 
 
Traktaterne, Forordninger, Direktiver og Meddelelser har samme status på alle sprog, og jeg 
anvender i udgangspunktet de danske. Der kan dog være uklarheder, selv i Traktatteksterne, og jeg 
har nogle gange måtte sammenholde flere sprog-versioner for at få den betydning frem, jeg mener 
er den korrekte. 
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Jeg henviser til de videnskabelige artikler og bøger på traditionel måde ved forfatternavn og 
publiceringsdato via APA-standarden. Når det gælder EU-dokumenter, identificerer jeg imidlertid 
dokumentet på stedet med den fulde henvisning. Årsagen er, at denne oftest indeholder værdifuld 
information til umiddelbar forståelse af dokumentets indhold.  
 
EU-dokumenter identificeres via de fastlagte forkortelser. 
 
Særlige stavmåder 
EU-betegnelser med særlig betydning skrives med stort begyndelsesbogstav for at markere deres 
status. Dvs. Traktat, Forordning, Direktiv, Beslutning, Meddelelse, Medlemsstat, osv. 
 
Litteraturlisten findes i Bind IV  
 
Bilag i Bind IV 
Der er to bilag. Det første opregner de lovforslag m.v. med tilknytning til et dansk TV 2, der blev 
fremsat i Folketinget fra 1959 og frem til maj 1986. Det andet [ der af tekniske årsager ikke er med i 
denne internet-udgave]ber en kort tidslinje over vigtige begivenheder i EU-systemet og i Danmark, 
der har betydning for afhandlingens tema.  
 
Registre i Bind IV 
Der er to registre. Et personregister og et sagregister. Sagregisteret opregner først de Kommissions-
Beslutninger, der omtales i afhandlingen, derefter de domme fra Retten i Første Instans og EF-
Domstolen, der indgår i fremstillingen. Herefter komme andre sagforhold, herunder definitioner og 
navne på de (medie)virksomheder og organisationer, der optræder.  
 
De fire bind 
Afhandlingen er afleveret i fire bind. Bind I omfatter Indledningen samt kapitel 1 til 12; Bind II 
omfatter kapitel 13 til 18; Bind III kapitel 19 til 26. Bind IV rummer dels en detaljeret 
indholdsfortegnelse, dels litteraturhenvisninger, bilag og registre. 
 
Afhandlingen er afsluttet i august 2019. 
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Del I 
 

1959-1972  
De første forslag om et TV 2 
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Indgang til Del I 
Del I dækker perioden fra 1959 til Danmarks trådte ind i Fællesmarkedet den 1. januar 1973.  
 
Kapitel 1 giver en oversigt over den tilstand, de mediesystemiske dimensioner befandt sig i omkring 
1959-1960, hvor de første tanker om et privat, dansk TV 2 for alvor kom på den politiske 
dagsorden. 
 
Kapitel 2 tager afsæt i etableringen af den første privatejede danske reklamefinansierede radio, 
Radio Mercur, som med stor succes sendte underholdning og lidt nyheder til danskere i og omkring 
København i 1958-1962. Det var i forlængelse af det postyr, Radio Mercur udløste, at Venstre og 
Det konservative Folkeparti i 1959 fremkom med de første tanker om en privat, dansk tv-station i 
tilknytning til Folketingets ellers enstemmige vedtagelse af en lov, der omdannede Statsradiofonien 
til Danmarks Radio og gav institutionen eneret til at sende radio og fjernsyn til danskerne.   
 
Kapitlet fortæller videre om et egentligt lovforslag om at give koncession til privat, kommerciel 
radiofoni. Forslaget blev fremlagt af Venstre og De Konservative i 1962, men ved 
udvalgsbehandlingen i Folketinget viste det sig, at partierne ikke formåede at udforme de præcise 
rammer for økonomi og øvrige koncessionsbetingelser, og forslaget blev nedstemt ved tredje 
behandling i juni 1962. Herefter skulle der gå næste ti år før et forslag om privat, dansk TV 2 igen 
kom til behandling i Folketinget.  
 
Jeg afslutter denne del med en gennemgang af Radiokommissionens Betænkning fra 1970, hvori 
der fremlægges fire forslag til etablering af en anden dansk tv-kanal. Det ene af disse forslag angik 
en selvstændig TV 2-virksomhed uden for Danmarks Radio. Virksomheden skulle finansieres af 
reklamer, men der var ikke tale om privat eje. Forslaget, der var formuleret af det konservative 
medlem af Folketinget, Arne Stæhr Johansen, blev i 1972 fremlagt som egentligt lovforslag af Det 
konservative Folkeparti, men det fik i Folketinget kun tøvende tilslutning fra Venstre, og et 
egentligt udvalgsarbejde kom aldrig i gang. 
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Kapitel 1: De mediesystemiske dimensioner omkring 1960 
 
Som optakt til selve fortællingen redegør jeg i hovedtræk for tilstanden i de mediesystemiske 
dimensioner i årene omkring 1960. Det var i disse år, Statsradiofoniens monopol på udsendelse af 
radio blev brudt af Radio Mercur, Statsradiononien fik justeret sin styreform og ændrede navn til 
Danmarks Radio, og det første forlag om et privat, dansk TV 2 blev fremført i Folketinget. Det 
gælder status for mediemarkederne (herunder telenettet), politisk parallelisme og journalistisk 
professionalisme, statens rolle i forhold til mediesystemet samt de bestemmelser i EU, der direkte 
angår medierne.  Beskrivelsen er begrænset af hensyn til formålet, nemlig at skabe grundlag for at 
se det særegne ved TV 2-historien. 
 
Imidlertid er det på grund af mangel på sammenlignelige data desværre i flere tilfælde nødvendigt 
at udstrække beskrivelsen af mediemarkederne til 1964. Data mangler for visse år, datagrundlaget 
har ikke samme kvalitet over alt, og opgørelsesmetoderne er forskellige, hvorfor der optræder 
uoverensstemmelser i detaljen. Tal skal derfor tages med forbehold, og det centrale er ikke deres 
absolutte størrelse, men deres relative, indbyrdes forhold. 
 
1.1 Mediemarkederne 
Der skal fortælles om dagbladsmarkedet, radiomarkedet, tv-markedet, filmmarkedet og 
telesektoren. Det er de mediesystemiske positioner, der skal beskrives, jfr. afsnit 0.2-0.3.  
 
1.1.1. Dagspressen 
Antallet af dagblade var i perioden 1950-64 stærkt faldende i provinsen, medens det samlede oplag 
lå nogenlunde konstant, jfr. tabel 1.1 og 1.2. For København ses en lille reduktion i antallet af 
dagblade og en tilsvarende nedgang i oplag52. 
 
Tabel 1.1. Antallet af hovedblade i København, provisen og hele Danmark 1950, 1953 1956, 1959, 1964. Efter 
Thomsen 1972, s. 885, korrigeret via Danske Reklamebureauers Brancheforening 1964 
. 
 
 
  Kbh. Provins Hele landet 
1950  12 99 111 
1953  12 93 105 
1956  12 86 98 
1959  11 78 89 
1964  10 49 59   
 
Tabel 1.2. Oplagsudviklingen på hverdage for aviser, udgivet i København og provinsen samt hele landet 1950, 1955 
og 1960 i 1.000. Efter Betænkning 536/1969, s. 14, Danmarks Statistik & Kulturministeriet 1979, s. 132, Statistisk 
Årbog for 1956 og 1957, s. 7 samt Danske Reklamebureauers Brancheforening 1964. 
 
  Kbh. Provins Hele landet Antal husstande  
1950  761 931 1692  1318 
1955  710 907 1617  1466 
1960  708 923 1631  1550 
1964  651 963 1614  1640 
 

 
52 Jeg beskriver kun udviklingen på hverdagsmarkederne. 
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Mængden af dagblade havde i 1964  nærmet sig antallet af husstande. Det betyder dog ikke, at alle 
læste en avis dagligt. Ifølge fritidsundersøgelsen i februar-marts 1964 (Kühl, Koch-Nielsen & 
Westergaard 1965, s. 188) opgav 66%, at de dagligt læste én avis, medens 26% læste flere aviser 
dagligt. Godt 90% læste således ifølge egne oplysninger dagligt en avis. 
 
Det var karakteristisk for det danske dagbladsmarked, at landsdækkende dagblade ikke fandtes. Se 
tabel 1.3 og tabel 1.4, der viser, at hovedstadsbladene udgjorde mellem 15 og 14% af de dagblade, 
der solgtes i provinsen, og at det enkelte blads dækning uden for Storkøbenhavn højest var 6% i et 
enkelt bladdistrikt. Jyllands-Posten kan ses som en omvendt spejling – stort set intet salg i 
Storkøbenhavn, men bedre end københavneraviserne i Jylland. 
 
Tabel 1.3. Oplagsfordelingen på hverdage i provisen 1950, 1955, 1960, 1965 efter Betænkning 536/1969, s. 78 
 
Tal i 1.000  1950 1955 1960 1965 
Lokale dagblade  861 835 864 917 
Jyllands-Posten  68 72 62 64 
Hovedstadsblade  164 154 169 165 
I alt   1093 1061 1095 1146 
Hovedstadsblade i % 15 15 15 14 
 
Tabel 1.4. Dækningsprocenter i husstande for “landsdækkende” hverdagsaviser 1. halvår 1964 i udvalgte 
bladdistrikter, efter Danske Reklamebureauers Brancheforening 1964, s. 57-75. 
 
  Ber.Tid. B.T. EB JP Pol. 
Storkøbenhavn 27 21 12 1 20 
Lolland-Falster 5 5 2 0 4 
Fyn med øer 2 5 1 2 3 
Østjylland 1 4 1 10 6 
Nordjylland 1 3 0 6 2 
Vestjylland 1 3 0 7 2 
 
Dækningsprocenterne for de lokale dagblade i deres udgivelsesbyer lå i de fleste tilfælde mellem 50 
og 60% i 1964, hvis der kun var én udgivelse i byen. Var der to eller tre lå andenaviserne på under 
25%, så monopoliseringen var tæt på. 
 
21 dagblade indgik i en form for koncerndannelse. Det berlingske Officin var langt den største i 
oplag og økonomisk styrke med Berlingske Tidende, B. T., Berlingske Aftenavis, Amtsavisen i 
Randers og Jydske Tidende i Kolding. Arbejderbevægelsen (A-pressen) havde det største antal 
aviser, nemlig otte med Aktuelt i København som det vigtigske og dertil syv lokale dagblade. De 
bergske Blade bestod af seks lokale provinsdagblade og endelig havde Politikens Hus både 
Politiken og Ekstra Bladet. Det er usikkert, hvor stor betydningen af koncerndannelsen var for den 
daglige drift – de enkelte virksomheder var geografisk og/eller typologisk adskilte, så 
synergieffekterne var beskedne. Men Politikens Hus og Det berlingske Officin havde naturligvis 
stor fordel af deres trykkerifaciliteter i København, der kunne bruges til både morgen- og 
formiddagsblade.   
  
Oplysninger om dagbladenes økonomi er vanskelige at skaffe, men i Betænkning 536/1969 findes 
tal for 1964-1966. Tallene dækker tilsammen 48 dagblade i hovedstaden og i provinsen, der har 
indsendt materiale til en undersøgelse, der blev udført som del af Betænkning 536/1969 af Den 
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grafiske Højskole ved civiløkonom Eivind Windsløw. Han oplyser s. 121, at “uden for 
undersøgelsen er der ca. 9 dagblade, hvoraf kun 3 har et oplag på mere end 10.000”53.  
 
Tabel 1.5. Økonomiske oplysninger for 48 dagblade 1964, 1965 og 1966.  Efter Betænkning 536/1969 s. 121-122. 
 
Absolutte tal i mio. kr.  1964 1965 1966 
Annonceindtægter  288 328 358    
Abonnementsindtægter  131 148 166 
Løssalg    82 88 103 
Andet salg   9 9 10 
Indtægter i alt   510 573 636 
Udgifter   484 545 610 
Rest til afskrivninger og overskud  26 28 26 
 
Tal i %    1964 1965 1966 
Annonceindtægter  57 57 56    
Abonnementsindtægter  26 26 26 
Løssalg    16 15 16 
Andet salg   2 2 2 
Rest til afskrivninger og overskud  5 5 4 
 
Reklamesalget tager sig af godt halvdelen af indtægterne. Den samlede omsætning kan kun 
skønnes. Der mangler ca. 9 dagblade, hvor de seks er under 10.00 eksemplarer.  
Af i alt 57 dagblade i undersøgelsen mangler der derfor oplysninger om 16%, hvoraf de fleste var 
små. Jeg forhøjer derfor med 10%. På den baggrund er det sandsynligt, at indtægterne i 1964 lå 
omkring 550 mio. kr. med ca. 317 mio. kr. fra reklamesalg og 234 mio. kr. fra bladsalgsindtægter. 
Udgifterne kan beregnes til 532 mio. kr. 
 
For dagbladene som helhed var driftsresultatet ifølge Betænkning 536/1969 ikke godt nok til at 
sikre fremtiden, da dækningsbidraget ikke kunne dække afskrivninger og den nødvendige 
reinvestering. Det var derfor karakteristisk for mange dagbladsvirksomheder, at egenkapitalen ikke 
blev forrentet, eller kun forrentet med meget lave procenter. Som Betænkningen skriver, “har 
[dagbladsbranchen] da også i mange år været præget af, at virksomheder ophører, og ingen nye 
etableres” (s. 122). Dette betød dog ikke, at det gik skidt for dem alle, da der var stor spredning, og 
“de bedste repræsenterer en virkelig god rentabilitet” (s. 123). Andre ville lukke i overskuelig tid, 
hvis der ikke skete ændringer. Sådanne ændringer kunne være statsstøtte. Betænkningen var 
afslutningen på et udvalgsarbejde, der skulle overveje “hvorvidt – og i bekræftende fald i hvilket 
omfang og under hvilke former – staten bør yde støtte til pressen”, da der var “risiko for den 
betryggende udøvelse af den demokratiske informationsvirksomhed og meningsdannelse” (s. 5). 
 
Den økonomiske styrke kan endvidere anes, hvis man kikker på oplagstallene for 1964, første 
halvår. I hovedstaden var der fire aviser med et oplag over 100.000, Lands-Aktuelt, Berlingske 
Tidende, B. T. og Politiken. Fem lå  under 25.000 og Ekstra Bladet havde 80.000 i oplag (Oplagstal 
og Markedstal for 1964, s. 50-54). I provinsen var der ifølge samme kilde 13 dagblade med et oplag 
under 10.000 eksemplarer, 21 lå mellem 10.000 og 20.000, ni mellem 20.000 og 30.000 og 7 lå 
over 30.000. Det største dagblad, Jyllands-Posten, solgte 64.000 eksemplarer på en hverdag. Med 
andre ord havde mere end 2/3 af provinsens dagblade et oplag under 20.000 eksemplarer og en svag 
økonomi. 
 

 
53 De tre store koncerner var med i undersøgelsen: A-pressen, Politikens Hus og Det berlingske Officin. Ibid. s. 121. 
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Der fandtes allerede statsstøtte i 1964-66, men der er ikke adgang til nøjagtige tal. Betænkning 
536/1969 har beregninger for 1968. Der var tre former for statsstøtte: fritagelse for papirafgift til 
værdi af 26 mio. kr., nedsatte posttakster for 10 mio. kr., og endelig var værdien af, at bladsalget var 
fritaget for moms, på 46 mio. kr. Samlet en statsstøtte på 82 mio. kr. i 1968-tal. Betænkningen 
nævner endelig, at dette beløb udgør 10% af dagbladenes samlede omsætning i 1968 (s. 47). Den 
samlede omsætning i 1968 kan således anslås til ca. 820 mio. kr. Dette stemmer godt med, at da 
momsen i 1968 var 12 ½%, og da værdien af momsfritagelsen var 46 mio. kr., må 
bladsalgsomsætningen have været ca. 368 mio. kr. Hvis fordelingen mellem annonceindtægter og 
reklameindtægter stadigvæk var 56-44, må omsætningen have været ca. 836 mio. kr. Overført til 
1964, hvor de samme støtteordninger fandtes, betyder det en statsstøtte på ca. 56 mio. kr. 
 
Diversiteten var på de lokale markeder beskeden. Af 55 byer havde tre i 1965 tre aviser, ni have to 
blade, 31 ét blad og 12 byer var uden egne blade (Betænkning 536/1969, s. 79). Alle aviserne var 
partiaviser eller tæt knyttet til partierne. Den københavnske presse rummede en større spredning på 
typer: omnibusaviser (Berlingske Tidende, Politiken og Aktuelt) specialblade (Børsen, Information, 
Kristeligt Dagblad, Land & Folk), og sensationsaviser (B. T. og Ekstra Bladet). På grund af P&T’s 
forpligtelser var det muligt over alt i landet at abonnere på alle dagblade. Den tekniske penetration 
var således 100%, men den reelle reach i Storkøbenhavn for det enkelte bad kun var maksimalt 27% 
(tabel 1.4), og 50-60% i provisens byer.  
 
1.1.2. Radio 
I 1958-1962 var der tre radiokanaler, der sendte til danskerne. De to var en del af 
Statsradiofonien/Danmarks Radio, mens den tredje var piratradioen, Radio Mercur (Jensen 2001a, 
s. 214-218 samt Nørgaard 2003). DR’s radiokanaler blev finansieret af licens, og de samlede 
driftsudgifter til radio var i 1961-62 38 mio. kr. (inkl. radioens andel af fællesudgifter) (Betænkning 
592/1970, s. 197-98), der i 1964 var steget til 64 mio. kr. Radio Mercurs budget kendes ikke, men 
finansieringen var en blanding af radioreklame og sponsorering54. DR sendte tilsammen godt 7.500 
timers radio i 1960/61. Fordelingen mellem P1 og P2 kendes ikke. Radio Mercur sendte i 1961 fra 
kl. 06.00 til midnat med en pause på nogle timer midt på dagen, i alt mellem 15 og 19 timer dagligt 
(Nørgaard 2003, s.92). 
 
Der findes én lytterundersøgelse, der viser styrkeforholdet mellem statens to kanaler og den private 
kanal. Den blev gennemført i 1961 og viser følgende: 
 
Tabel 1.6. Daglig dækning for P1, P2 og Radio Mercur i Storkøbenhavn og Nordsjælland 1962. Befolkningen over 15 
år.  Efter Gallup 1962. 
 
   Hele  Kan høre  Kan ikke høre  
   universiet  Radio Mercur  Radio Mercur 
Personer i 1000  1.892  1.123   776 
P1   72%  66%   80% 
P2   27%  19%   40% 
Radio Mercur  32%  55%   n.a. 
 

 
54 Ifølge Kjær-Hansen & Olufsen 1974, s. 69 var reklameforbruget i 1958 på 613 mio. kr., og Radio Mercurs ejere 
håbede at kunne hente 2% af markedet, dvs. omkring 12 mio. kr. (Nørgaard 2003, s. 16). Ahm 1972 s. 176 anslår 
beløbet til 6 mio. kr. i radioens dårligste år, 1961, hvor den i fire måneder havde konkurrence fra en anden piratradio, 
Danmarks Commercielle Radio. De to blev slået sammen i 1962. 
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Godt halvdelen af dem, der kunne høre Radio Mercur, der sendte på FM, lyttede til kanalen. I dette 
univers lå P1 kun 11%-point foran Radio Mercur, og i samme univers tabte DR’s P1 14%-point i 
forhold til det univers, hvor Mercur ikke fandtes, medens P2 tabte 21 %-point. P2 var langt efter 
Radio Mercur.  Radio Mercur var med andre ord en alvorlig konkurent til DR’s popularitet. 
 
Nyhedsudsendelserne i Danmarks Radio blev produceret af Pressens Radioavis  og bestod af “rå-
nyheder” i tilstræbt neutral form. En lytterundersøgelse fra februar-marts 1964 viste meget stor 
lytning til Pressens Radioavis: i alt 83% opgav i undersøgelsen, at de dagligt lyttede til Pressens 
Radioavis, der uden sammenligning var det mest udbredte nyhedsmedie på landsplan, ja faktisk det 
eneste, der blev brugt af størstedelen af befolkningen (Kühl, Koch-Nielsen & Westergaard 1966, s. 
89). Omkostningerne var i 1963-64 1,8 mio. kr. (Folketingstidende, Tillæg D, 1964-65, spalte 89-
90). De korte regionale udsendelser, som mange ikke kunne høre, havde beskedne lyttertal. 1/3 af 
befolkningen benægtede at kende programmerne, og 1/3 lukker aldrig op for dem. På landsplan var 
benyttelsen 21% (Kühl, Koch-Nielsen & Westergaard 1966, s. 86-93) 
 
Radiomarkedet strukturelle diversitet var meget begrænset. DR’s to landsdækkede radiokanaler var 
de eneste bortset fra den korte periode, hvor Radio Mercur sendte (august 1958 - august 1962). 
Radio Mercur kan karakteriseres som en regional radio, og Danmarks Radio havde som del af 
udsendelserne på P2 fra 4. april 1960 regionale indslag, men meget beskedent. I 1960erne udgjorde 
de 30-45 minutter om ugen. 
 
Penetrationen var varieret i forhold til kanaltyper. P1 kunne høres af næsten alle, idet kun 1,6% 
oplyste i fritidsundersøgelsen fra 1964, at de ikke havde et radioapparat. P2 blev i starten af 
1960erne kun sendt på FM-båndet på øerne, og mange husstande uden de forholdsvis nye FM-
radioer kunne derfor ikke modtage signalet. I Jylland fandtes P2 både på FM og mellembølge, og 
penetrationen var derfor her på 98,4%. Samlet set mente 25%, at de ikke var i stand til at modtage 
de regionale programmer (ib.). Radio Mercur havde en penetration i københavnsområdet på 59%, 
beregnet efter tabel 1.6. 
 
 
1.1.3. Tv 
I 1964-65 var der én tv-kanal i Danmark, Danmarks Radios. Udgifterne var i 1964 83 mio. kr. og 
sendetiden 28 timer om ugen (Betænkning 592/1970, s. 125). Der var i 1960-64 ingen nyheder på 
tv-kanalen, men et dagligt aktualitetsprogram, “ikke en egentlig, redigeret nyhedsudsendelse, men 
nærmest en serie korte aktualitetsfilm i slægt med biografernes daværende nyhedsrevyer” (Søllinge 
1999, s. 84). Seertal findes først fra februar-marts 1964 (Kühl, Koch-Nielsen & Westergaard 1966). 
På det tidspunkt oplyste 73% af danskerne, at de havde fjernsyn. Af disse svarede 79%, at de 
anvendte det dagligt og 16%, at de så det flere gange om ugen (s. 113 og s. 128). 58% af danskerne 
så såedes tv dagligt. Tidsforbruget skulle for halvdelen være 1-2 timer dagligt og for 20% mere end 
to timer. Høje tal, når sendetiden var fire timer om dagen.  Politiske udsendelser var populære. For 
dem, der så meget TV, gjaldt det, at 92% så TV-Aktuelt og 80% de politiske udsendelser. Begge 
programtyper scorede også højest hos dem, der så lidt tv – henholdsvis 44% og 58% (s. 142). 
 
Den strukturelle diversitet fandtes ikke. Der var kun én, landsdækkende tv-kanal. 
 
Den tekniske penetration var fra 8. juli 1960 100%, da den sidste VHF-sender på Bornholm kom i 
drift (Betænkning 592/1970, s. 124). Men langtfra alle husstande havde et tv-apparat. Ifølge 
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Betænkning 592/1970 s. 125 kunne kun 388.196 husstande i 1960 se tv, hvad der giver en 
penetration på 25%. Men herefter gik det stærkt, i 1964 havde 56% af husstandene fjernsyn55. 
 
1.1.4. Film 
Kernen i filmordningen i 1960-64 var biograferne56. For at kunne drive en biograf krævede det 
bevilling fra staten, og en person eller et selskab kunne kun få én bevilling. Hvis bevillingen blev 
givet til en person eller et selskab, der desuden ejede et filmproduktionsselskab (en 
“produktionsbevilling”), kunne bevillingen for personen være betinget af, at bevillingshaveren 
opretholdt en nærmere fastsat produktion af “kulturelt og kunstnerisk værdifulde film”. For et 
selskab var det et krav at producere fem film over en toårig periode (Sevel 2006, s. 147). 
Indehavere af en biografbevilling måtte ikke være engageret i filmudlejningsvirksomhed, der 
ligeledes krævede statslig tilladelse. Filmproduktion krævede ikke tilladelse, men et 
filmproduktionsselskab måtte ikke – bortset fra den særlige produktionsbevilling – have 
økonomiske interesser i biografdrift eller filmudlejning. Der var desuden forbud imod at lade udleje 
af en film være betinget af krav om leje af andre film (“block booking”). 
 
 De tre led – produktion, filmudlejning, biografdrift – var således forsøgt holdt adskilt.  
 
Salget af biografbilletter nåede et højdepunkt i 1953 med små 60 mio. billetter. Derefter gik det 
nedad, i 1960 blev der solgt 44 mio., i 1964 33 mio. I 1960-64 var der i gennemsnit 450 biografer, 
der tilsammen omsatte for små 100 mio. kr. 57% af befolkningen gik i biografen mindst én gang om 
året, 23% mindst én gang om måneden (Kühl, Koch-Nielsen & Westergaard 1966, s. 57). Der var 
fire danske produktionsselskaber med regelmæssig produktion, der hver færdiggjorde 2-3 film om 
året. Den samlede danske filmproduktion var i 1960-64 årligt i gennemsnit på ca. 20 film, der 
udgjorde 6% af de film, der blev vist i borgraferne, men som solgte ca. 1/3 % af billetterne, hvad 
der svarer til 30 mio. kr. Produktionsprisen for en spillefilm i 1961-62 var 750.000 kr. Samlet udgift 
til produktion var derfor årligt omkring 16,5 mio. kr. Omkostningerne til markedsføring og 
distribution var på 15%, og filmene skulle derfor indspille godt 19 mio. kr. til producenterne for at 
regnestykket gik op. Det gjorde det sjældent. Årligt var der kun ca. 16 mio. kr. til rest. Hertil kom 
imidlertid tilbagebetaling til producenterne af en andel af forlystelsesafgiften på ca. 7 mio. kr. 
Dermed fremkom et lille overskud (Dinnesen & Kau 1983, s. 385). 
 
Finansieringsformen havde en vis indflydelse på repertoiret. Børnefilm medførte, at 70%, i visse 
tilfælde 100%, af statsafgiften gik tilbage til producenten, hvad der i 1960-61 førte til ekstra mange 
børnefilm. Normalt fik producenten automatisk 25%, for farvefilm 40%. 
 
Ingen af filmselskaberne producerede for tv. Damarks Radio stod selv for hele den danske tv-
produktion. 
 
1.1.5. Telenettet 
Omkring 1960 bestod telenettet af et telefonnet og et sender- og modtagernet for radio og fjernsyn.  
Telefonnettet udgøres af centraler og kabelforbindelserne imellem disse. Det nederste lag består af 
abonnentinstallationer, der forbinder undercentralerne med husstande (“de sidste 100 meter”), hvor 

 
55 Bemærk forskellen på seere (Kühl, Koch-Nielsen & Westergaard 1966) og husstande (Betænkning 592/1970). 
Betænkningen angiver dog i bilag 20, at der er tale om seertal, men dette må være det antal husstande, der betaler 
licens, da DR ikke havde seermålinger i de år, der nævnes. 
56 Data om filmafsnittet er hentet fra lovbehandlingen af Lov nr. 155 af 27. maj 1964 om film og biografer, Danmarks 
Statistik & Kulturministeriet 1979, s. 64-74 og Dinnesen & Kau 1983, s. 378-386 og Betænkning 943/1982 s. 29-32. 
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telefonapparaterne befinder sig (Betænkning 974/1983, s. 15-21). Ved udgangen af 1961 havde 
56% af husstandene egen telefon (Statistisk Årbog 1962, tabel 159 (876.584 abonnenter) og tabel 7 
(1.547.507 husstande)). Telefonnettet blev drevet af tre koncessionerede regionale telefonselskaber, 
KTAS, JTAS og FKT, som staten var hovedaktionær i, og af P&T, der ud over at være 
tilsynsmyndighed også var telefonselskab på Møn og i Sønderjylland (Lund & Mortensen 1983a, s. 
23).  
 
For at sendernettet for radio og fjernsyn kan benyttes, skal der bygges sendermaster, og Danmark 
skal have rådighed over de nødvendige radio- og tv-frekvenser. Modtagenettet består af antenner i 
den enkelte husstand og fællesantenneanlæg, der fra en modtagerstation videresender radio- og tv-
signaler til et større antal husstande. 
 
Ved Den europæiske Radiofonikonference i Stockholm i 1952 i CCIR-regi (en forløber for ITC, 
International Telecommunication Union) havde Danmark fået tildelt ét sæt tv-frekvenser i VHF-
områder, der via otte sendermaster kunne dække hele landet (Nielsen 1952).  Regelmæssige tv-
udsendelser startede i oktober 1951, og den sidste sendermast blev rejst på Bornholm i 1960, 
hvorefter fjernsynet teknisk set var landsdækkende. Men kun 388.000 husstande betalte 
fjernsynslicens, så den faktisk penetration var blot 25% + et ukendt antal sortseere (jfr. afsnit 1.1.3). 
 
Danmark fik desuden rådighed over tre sæt FM-radiofrekvenser, der muliggjorde tre 
landsdækkende kanaler, der alle kunne regionaliseres. Radiokanalerne krævede 13 sendermaster, 
hvoraf de otte også var del af tv-sendersystemet. I forvejen rådede Danmark over frekvenser på 
mellem- og langebølge, der blev anvendt til P1 og P2. P2 var startet i 1951, og ved den lejlighed var 
FM-båndet taget i anvendelse til begge kanaler, men kun i København. I løbet af 1960erne blev hele 
landet dækket.  
 
Fællesantenneanlæg til fremføring af radiosignaler havde eksisteret siden 1929, men kun i beskeden 
målestok (Betænkning 459/1967). Begrundelsen var forbedring af modtagekvaliteten. I 1957 sendte 
et engelsk firma en anmodning til P&T om tilladelse til at oprette et fællesantenneanlæg i dele af 
Storkøbenhavn, der kunne håndtere radio og tv. Ansøgningen blev støttet af P&T, men afvist af 
undervisningsministeriet med den begrundelse, at “modtageforholdene [er] de allerfleste steder […] 
så gode, at tilfredsstillende modtagning kan opnås med simple antenner” (s. 13).  Omkring 1960 var 
trådløs distribution af tv i VHF-området derfor eneste mulighed for at se fjernsyn, kabelanlæg måtte 
kun bruges til radio. 
 
1.2. Politisk parallelisme 
De mediesystemiske relationer, her forstået som politisk parallelisme, skal vurderes ud fra styrken 
af forbindelser mellem civilsamfundets organisationer og medierne, og det er ansvars- og 
kontrolrelationer, samt finansieringsformernes betydning, der skal redegøres for.   
 
1.2.1. Dagbladenes politiske tilknytning 
Omkring 1965 var alle dagblade knyttet mere eller mindre tæt til politiske partier. Betænkning 
536/1969 har disse oplysninger på side 2357: 
 
Tabel 1.7. Dagspressens politiske struktur 1945-1955-1965 målt på antal hovedblade samt deres andel af 
hverdagsoplaget. 

 
57 Ifølge Betænkningens tabel 5 var der 57 dagblade i 1965, men i tabel 6 er tallet 63. Jeg kan ikke forklare forskellen, 
da kilden er den samme: Betænkning 536/1969. 
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    Hovedblade   I % af hverdagsoplaget 
    1945 1955 1965  1945 1955 1965 
 
Konservative   34 23 10  29 32 35 
 (Heraf B.T.  1 1 1  2 7 10) 
Venstre    42 38 28  25 27 31 
Radikale    17 12 7  20 18 17 
 (Heraf Ekstra Bladet 1 1 1  5 5 6) 
Socialdemokratiske  17 16 8  11 11 10 
Øvrige dagblade   13 12 10  16 12 8 
 (Heraf Jyllands-Posten 1 1 1  4 4 4) 
I alt    122 101 63  101 100 101 
 
Det markante er naturligvis bladdøden, der havde ramt alle partiernes aviser. Dernæst, at de 
socialdemokratiske dagblade kun udgjorde omkring 10% af hverdagsoplaget, medens de borgerlige 
partiers dagblade, eller dem, der støtte en borgerlig linje, tog sig af mellem 78% i 1945 og i 1965 
87% af salget. Kun mellem12 og 9 % af bladene var ikke knyttet til et politisk parti. På ejersiden 
var der således en meget høj grad af politisk parallelisme, men det var bestemt ikke tilfældet, når 
det gjaldt læsningen. Det var langt fra partiernes tilhængere, der læste deres aviser. Herom skriver 
Betænkning 536/1969, at dette problem er mest udtalt i provinsen, da udviklingen har medført, “at 
et talerør for et af partierne opnår en dominans, som er ganske ude af forhold til partiets tilslutning. 
I normale middelstore provinsbyer dækker et venstreblad nu 60-70% af husstande, skønt partiet kun 
har 10-20% af stammerne, socialdemokraterne har 40-50% af stemmerne, men deres avis kun ca. 
15% af oplaget. De to andre gamle partiers blade ’dækker’ i nævnte byer kun 2-8% af husstandene 
hver (via københavnske morgenblade). Til gengæld dominerer én af deres aviser i andre områder, 
hvor altså Venstre bliver næsten avisløs” (s. 23). 
 
Dagbladene var i starten af 1960erne indholdsmæssigt tæt knyttet til deres ejeres politiske 
holdninger, hvad Niels Thomsen analyser klart viser (Thomsen 1965). Man må på det grundlag 
mene, at de hver for sig var indholdsmæssigt ansvarliggjort, og at ejerkontrollen var stærk, som den 
er i den borgerligt liberale demokratimodel. 
 
Der fandtes imidlertid også en kollektiv ansvarliggørelse af dagspressen, nemlig de frivillige 
presseetiske regler, der skal gennemgås her. Staten havde udformet særlige regulerings- og 
kontrolforanstaltninger i form af en presselov, der beskrives som led i statens rolle i forhold til 
mediesystemet (se senere afsnit 1.4.3). 
 
1.2.2. De presseetiske regler 
Idéen om den type presseetiske regler, der fandtes i Vesteuropa efter anden verdenskrig, stammer 
fra det arbejde, den amerikanske Hutchins-kommission udførte i 1944-47 (Abel 1984, Bates 1995, 
Blanchard 1977, Casey 1948, Huges 1950, , McIntyre 1979, McIntyre 1987). Det er i 
kommissionens hovedrapport, A Free and Responsible Press (Commission on Freedom of the Press 
194758), tankerne for første gang blev formuleret om en presse, der er fri fra statskontrol, men 
ansvarlig – ikke over for udgiveren, men over for samfundets sociale, demokratiske og kulturelle 
behov.  
 

 
58 Ved siden af denne hovedrapport udgav kommissionen en række analyser, der blev publiceret under forfatternes 
navne. Se White 1947, White & Leigh 1946, Hocking 1947, Chafee 1947, Inglis 1947. 
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For at beskytte den offentlige diskussion som grundlag for borgernes selvstyre havde det efter 
Hutchins-kommissionens mening tidligere været tilstrækkeligt at beskytte den, der fremfører sine 
idéer gennem medierne. Beskyttelse af ham og medierne er beskyttelse af modtagerne og dermed 
samfundet, jfr. ytringsfrihedens placering i den liberale model, afsnit 0.10. Med samfundets 
industrialisering og stigende uoverskuelighed er modtagernes behov for information forøget, både 
til personlige behov og til varetagelse af opgaven som statsborger. Samtidigt er koncentration af 
ejerskab og kontrol med medierne og dermed med adgang til at fremføre idéer øget, og et nyt og 
afgørende spørgsmål er da, om pressens opførsel stadigvæk kan overlades til udgivernes 
uregulerede initiativ. Borgerens behov for information er af en sådan karakter, at det bliver en pligt 
for ham at erhverve den. Derfor er det legitimt at tale om borgernes moralske ret til at få de 
nyheder, de kan bruge. Beskyttelse af udgiverne er ikke længere automatisk en beskyttelse af 
brugerne og samfundet. Laissez faire-politikken må gentænkes. Pressen er derfor “affected with a 
public interest”, den kan ikke frasige sig sin ansvarlighed over for borgerne og samfundet, og “the 
community cannot wholly delegate to any other agency the ultimate responsibility for a function in 
which its own existence as a free society may be at stake” (s. 126).  
 
Medierne får da ansvar for at skabe følgende indhold: 
 
• En sandfærdig, alsidig og intelligent redegørelse for dagens begivenheder i en sammenhæng, der 
giver dem mening. Pressen må ikke lyve, bevidst eller ubevidst. Første led i kæden er den 
kompetente og omhyggelige journalist. Han må vurdere sin kilder, vide hvad der skal spørges om, 
hvad der skal observeres, og hvad der skal afrapporteres. Han skal derfor uddannes. Fakta og 
meninger skal adskilles hele vejen op fra reporteren til redaktøren. Men der er ingen fakta uden en 
kontekst, og ingen valg af fakta er uberørt af de mennesker, der håndterer dem. Isolerede fakta, hvor 
præcise de end er, kan være misvisende, ja usande. Sammenligning af flere nyhedskilder er i dag 
reelt umuligt på grund af mediekoncentrationen. Det er ikke længere nok at rapportere fakta om 
sandheden, men nødvendigt at fortælle sandheden om fakta. 
 
• Et forum for udveksling af kommentarer og kritik. De store massemedier skal se sig som 
samfundsmæssigt forpligtet til at formidle den offentlige diskussion. Det er vitalt for samfundet, at 
idéer ikke kvæles af fødselsomstændighederne. Men pressen kan og skal ikke trykke alles ideer. 
Men alle vigtige synspunkter og samfundsinteresser skal repræsenteres.  
 
• Fremlæggelse af er repræsentativt billede af samfundets konstituerende befolkningsgrupper. 
Mennesker træffer i vid udstrækning beslutninger ud fra images og stereotypier, der skabes af 
medierne. Muslimer, negere, kinesere forsynes med etiketter, der perverterer opfattelsen og 
vurderingen af dem. Sociale grupper skal fremstilles med deres svagheder og styrker, med deres 
værdier, aspirationer og fælles menneskelighed.  
 
• Præsentation og klarificering af samfundets mål og værdier. Uanset om pressen er opmærksom på 
det eller ej, vil den sløre eller tydeliggøre disse værdier, når den rapporterer om dagens 
begivenheder. Massemedier er opdragelsesinstrumenter, måske de mest magtfulde overhovedet og 
bør påtage sig de sammen forpligtelser som undervisningssystemet. 
 
• Fuld adgang til dagens efterretninger. Mængden af meninger og informationer er overvældende, 
og ingen borgere har brug for dem alle hele tiden. Vi vælger ledere, der træffer beslutninger på vore 
vegne. De er formelt eller uformelt udpegede, de veksler, og andre borgerne deltager ind imellem i 
deres afgørelser. Ledere er imidlertid ikke på forhånd identificeret, og alle borgere har brug for den 
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frieste adgang til meninger og informationer, der uforudset kan blive nødvendige for selv-
regeringen. 
 
Dette var de indholdsmæssige krav til pressens ansvar. Men hvordan kunne disse krav opfyldes, og 
hvem skulle sikre, at det kunne ske? 
 
Hutchins-komiteens svar var, at civilsamfundet skulle oprette særlige presseråd, der løbende fulgte 
pressens udvikling - økonomisk, strukturelt, indholdsmæssigt. Ikke statsanerkendte eller 
statsfinansierede institutioner, og heller ikke med organisatoriske eller økonomiske forbindelser til 
pressen. Kommissionen anbefalede, at der blev oprettet en sådan institution, finansieret via 
donationer. Og omend den således ikke skulle være en officiel enhed, skulle den dog forsynes med 
betydelig offentlig prestige og opmærksomhed. 
 
Presserådets opgaver var disse: 
 
1. Pressen skal hjælpes til at skabe regler for god performance, dels gennem presserådets 
konferencer med pressens egene folk, dels via analyser udført af presserådets ansatte. Altså 
udvikling af en form for presseetiske regler, som Hutchins-kommissionen imidlertid ikke selv ville 
formulere. Det var op til det civile presseråd. 
2. Mangler på passende pressedækning af bestemte områder skal afdækkes og 
koncentrationsdannelser afrapporteres. 
3. Manglende omtale gælder også minoritetsgrupper. 
4. Undersøgelse af det billede af Amerika, der fremstilles i udlandet, og i samarbejde med 
institutioner i andre lande skal den internationale kommunikation analyseres. 
5. Påvisning af pressens løgne og forvrængninger, især når det gælder offentlige anliggender. 
6. Overvågning af regeringens handlinger på medieområdet. 
7. Tilskyndelse til oprettelse af centre for uddannelse, forskning og kritisk virke på 
massemedieområdet på universiteterne. 
8. Udvikling af projekter, der giver håb om, at særlige gruppers behov kan imødekommes. 
9. Sikre den størst mulige opmærksomhed og offentlige debat om det foregående. 
 
Presserådets opgave var derfor ikke indskrænket til at opstille presseetiske regler i samarbejde med 
pressen, men nok så meget at holde øje med pressens performance og afrapportere om denne. Det 
gjaldt også på det økonomiske område, hvor koncentrationstendenser blev fremhævet som 
analysegenstand. Desuden skulle presserådet fungere som vagthund over for statens indgreb i 
mediernes vilkår. Endelig burde rådet tilskynde til bedre uddannelse af journalisterne og skabelse af 
en egentlig medieforskning på universiteterne.  
 
Hutchins-kommissionens forslag blev aldrig realiseret i USA (se Rivers 1972, Ritter & Leibowitz 
1974 og Hodges 1986), men blev kendt i Europa, ikke mindst i Storbritannien, hvor det indgik i 
grundlaget for The Royal Commission on the Press fra 1947, der førte til oprettelse af det engelske 
Press Council i 1953 (The Guild Reporter 1946, Royal Commission on the Press 1949, The Press 
and the People  1954 og 1955, Andrews 1955, Devlin 1967, Levy 1967,  O’Malley 1997 og 1998, 
O’Malley & Soley 2000 ). Både den engelske kommission og det senere råd skulle ikke alene 
beskæftige sig med de traditionelle presseetiske problemer angående freds- og ærekrænkelser, men 
også tage stilling til både koncentrationstendenser og ejerforhold samt medieindholdet i bredere 
forstand.  
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Også i Danmark blev forslaget bemærket, både af udgivere og journalister59. Organisationen af 
Bladudgivere i Provinsens Medlemsblad fra maj 1947 redegør både for Hutchins-kommissionens 
arbejde og for nedsættelse af Royal Commission on the Press. Kommissionens rapport refereres for, 
at pressens frihed er i fare, men faren synes at lure inden for pressen selv, ikke udefra. 
“Koncentration og Faamandsvældet indenfor Pressen begrænser Afvekslingen og Mangfoldigheden 
af Nyheder og Meninger. ’Pressens Frihed kan kun vedvare som Frihed under Ansvar’. Aviserne 
dækkede ikke det Behov og de Omraader, som Læserne maatte have og ønske. De fattes Lødighed 
og med faa Undtagelser høj Standard”.  Men løsningen ligger inden for pressen selv og den må lære 
at forstå værdien “af professionel Samvittighed og Sanddruhed” (s. 105).  
 
I slutningen af 1947 henviser Medlemsbladet til to danske bøger om pressen, dens ejerforhold og 
forhold til befolkningen, nemlig Eigil Steinmetz’ Den moderne Dagspresse (Steinmetz 1947) og 
Martin Andersens Avisen i dag (Andersen 1947), der begge referer til Hutchins-kommissionens 
rapport og de første resultater af Royal Commissions arbejde. Martin Andersen går tæt på Hutchins-
rapporten, idet han parafraserer dele af den: “Til sandt demokrati kræves Folkets Medvirken, og 
Forudsætningen herfor er, at Offentligheden bliver tilbørligt underrettet. Information er Grundlaget 
for de demokratiske Institutioner, og Pressefrihed er Folkets Ret til fortsat og ærlig Information”. 
[…] Alle vigtige Synspunkter og Interesser i Samfundet bør saaledes være repræsenteret blandt dets 
Efterretningsmidler” (s. 8, jeg fremhæver). Frihed under kontrol udefra er ikke frihed, så kontrollen 
må komme indefra, fra pressen selv. Pressen bør derfor benytte alle midler til at “forøge sin Stabs 
Dygtighed, Uafhængighed og Effektivitet, og at det Offentlige bør skabe akademisk-faglige Centre 
for højere Uddannelse og Forskning”. Der bør oprettes et uafhængigt organ, der hvert år vurderer og 
aflægger rapport om pressens indsats. Andersen henviser videre til forslag, som den engelske 
National Union of Journalists er kommet med til Royal Commission. Bl.a. revision af loven om 
æresfornærmelser, forhindring af monopoler ved lov, et fast forhold mellem annoncer og 
redaktionelt indhold, offentliggørelse af ejerens eventuelle interesser i ledende artikler, tvungen 
offentliggørelse af ejere og af kapitalens fordeling, oprettelse af et presseråd til at ovevåge pressens 
“Vandel og Virke”.  
 
Disse synspunkter udgjorde den ene pol i den strid om presseetiske regler og presseråd, der de 
næste 45 år blev udkæmpet i Danmark, indtil de nu gældende regler blev lagt fast i 1991 med 
Medieansvarsloven, Lov nr. 348 af 6. juni 1991. Den anden pol ønskede ikke et presseråd men 
udelukkende frivillige regler, der vejledte omkring retsreportagen. Journalisterne var i visse 
perioder – i 1940erne og 50erne samt i 1970erne – tæt på den første pol, mens udgiverne og disses 
repræsentanter stod ved den anden pol og kun modvilligt lod sig flytte. To andre grupperinger var 
imidlertid også vigtige for udviklingen, kriminologerne og politikerne.  
 
Kriminologerne med Stephan Hurwitz i spidsen havde allerede i mellemkrigstiden behandlet 
pressens retsreportager med kritiske øjne, men uden nogen virkelig gennemslagskraft (Hurwitz 
1937). I 1947 genoptog Dansk Kriminalistforening sagen og nedsatte et udvalg om forholdet 
mellem presse, politik og domstole “da pressens behandling af retssager i forskellige tilfælde har 
givet anledning til kritik” (Hurwitz 1951, s. 130). Udvalget tog kontakt til Danske Dagblades 
Fællesorganisation i 1948 for at oprette en art presseråd, men DDF fik sagen syltet, og forslag om 
regler i samarbejde med juristerne blev definitivt opgivet i 1951.  
 

 
59 Hovedkilderne til afsnittene om de presseetiske regler og afsnit 1.3 er de fire pressetidsskrifter, Journalisten, 
Journalistbladet, Arbejder-Pressen og Medlemsblad for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen (senere Dansk 
Presse), som i forhold til dette kapitel er gennemgået fra 1945 til 1962. 
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Politikerne var den fjerde part i drøftelserne. Mange var bekymrede for pressens stigende 
sensationsmageri og de medfølgende privatlivskrænkelser, og nogle også for 
koncentrationstendenserne samt unøjagtigheder og manglende respekt for, hvad samfundet kunne 
kræve af sin presse. Vigtige personer i denne sammenhæng blev statsministrene H. C. Hansen og 
Viggo Kampman, der begge som “pressens minister” ofte blev inviteret til pressens egne 
sammenkomster, hvor de udnyttede muligheden for i diskrete vendinger at opfordre til ansvarlighed 
og bedre selvkontrol60. For ellers… Og netop dette “for ellers” (lovgivning) var nok udsalgsgivende 
for, at det pres, som jurister og især journalister samt en enkelt vigtig udgiver61 igennem 1950erne 
lagde på danske dagblades mange organisationer, førte til formulering af et sæt presseetiske regler. 
Der er ingen tvivl om, at udgiverne og chefredaktørerne i princippet var helt afvisende, især over 
for tanken om et presseråd og endnu kraftigere var modstanden, hvis dette råd skulle have 
repræsentanter for offentligheden. Skulle der som en sidste afværgemulighed formuleres 
presseetiske regler, måtte dette ske i samarbejde med juristerne, ikke journalisterne, og reglerne 
kunne da indskrænkes til retsreportagen – og uden et presseråd. Og sådan blev det. 
 
Den 23. november 1960 godkendte Danske Dagblades Fællesrepræsentation på et plenarmøde et 
forslag til regler om ”God presseskik ved omtale af straffesager’62. Men ikke et pressenævn. I 
medlemsbladet Dansk Presse refereres fra mødet, at regelsamlingen ville medføre, at man herved 
undgik et presseråd eller lignende. Journalisterne var hermed koblet af projektet, hvad de 
protestrede kraftigt imod, da de havde håbet på mere omfattende regler og medlemsskab af et 
presseråd. Juristerne var imødekommet, og Justitsministeriets overvejelser angående lovindgreb var 
afværget (Journalistbladet, januar 1961).  
 
Reglerne var vejledende, der var ingen sanktionsmuligheder. De handlede udelukkende om 
retsreportagen, dvs. om videregivelse af lovovertrædelsers behandling hos politi, 
anklagemyndighed og domstole. Reglerne bestod af “gode råd”, der for de fleste redaktører og 
journalister måtte forekomme selvindlysende. ”Kald ingen skyldig, før han er dømt”, “brug 
pålidelige kilder”, “skriv objektivt og loyalt”, “undgå det énsidige referat”, “begåede fejl bør 
rettes”. Desuden opfordres til en fast linje ved omtale af lovovertrædere som berusede motorførere, 
skattesvigere og navne i det hele taget. De hensyn, der lægges vægt på, er hensynet til 
enkeltpersoner, ikke til de sociale, demokratiske og kulturelle behov i samfundet, og heller ikke den 
enkelte statsborgers krav på “en sandfærdig, alsidig og intelligent redegørelse for dagens 

 
60 H. C. Hansen ved Journalistforeningen i Kjøbenhavns 75 års jubilæum i marts 1955, ved åbningen af Journalistkursus 
i september 1955, ved indvielsen af Journalistkollegium i september 1957, igen i maj 1959 ved 
Pressefotografforbundets årsfest, ved møde med københavnske redaktører i december 1959. I april 1960 åbnede Viggo 
Kampmann Det almindelige Journalistmøde med en tale om “Planerne om opinionsnævn og moralkodeks”, i maj 
måned talte han igen om presseetik og opinionsnævn på møde i Danske Journalisters Fællesrepræsentation, og endelig 
var Kampmann til stede på det afsluttende møde den 4. december 1960, hvor reglerne blev endelig vedtaget på 
redaktørforeningernes store årsmøde. 
61 Udgiveren var Vincent Næser, hovedaktionær i berlingske-koncernen. Næser udførte fra 1948 til sin død i 1969 en 
omfattende offentlig og privat indsats for at få debat om pressens vilkår, herunder ikke mindst for at sikre større 
ansvarlighed og for at fastholde udgivernes frihed til at bestemme over indholdet (se Terkelsen 1968). I 1955 dannede 
han “Komiteen af januar 1955” med bl.a. rektor for Københavns Universitet, H. M. Hansen, og Stephan Hurwitz. Målet 
var at begrænse ’den sensationsprægede journalistik’. Komiteen sendte fortrolige, formanende skrivelser til de blade, 
der efter komiteens opfattelse havde overtrådt god presseskik. Altså et privat, næsten hemmeligt presseråd, da det ikke 
var lykkedes at få et officielt op at stå. Se pejsen “Komiteen af Januar 1955”. Hurwitz mente dog ikke det nyttede. “En 
privat organiseret kontrol eller vejledning [har] ikke udsigt til at komme ret langt med sine forsøg på at påvirke mere 
hårkogte repræsentanter for pressen på sensationernes slagmark” (Hurwitz 1963, s. 163) 
62 Optrykt i “Betænkning angående og udkast til regler for god presseskik og for Pressenævnets virksomhed” fra marts 
1977, s. 37-41. Regelsættet blev endelig godkendt af redaktørforeningerne på deres årsmøde den 4. december 1960. 
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begivenheder i en sammenhæng, der giver dem mening”, som Hutchins-kommissionen havde 
formuleret det. 
 
1.2.3. Dagbladenes finansieringsformer 
Dagbladene tjente de fleste penge gennem kommercielle aktiviteter på markederne. Det gjaldt salg 
af dagblade som abonnement og i løssalg. Samt salg af reklameplads. Desuden havde næsten alle 
biaktiviteter, der var knyttet til dagbladsdrift, bl.a. trykkeriopgaver. Den største koncern, Det 
berlingske Officin, udgav ved siden af de fem dagblade bl. a. to ugeblade, Søndags B.T. og Billed-
Bladet. Disse finansieringsformer satte ikke dagbladene i et afhængighedsforhold til organisationer 
uden for den egentlige bladdrift.  
 
Men den grundlæggende indtjeningsmodel – kombinationen af bladsalg og annoncesalg – rummede 
en dynamik, som det enkelte blad ikke var herre over. Læserne betalte ikke, og havde heller aldrig 
betalt for, hvad det kostede at producere aviserne. Indtægterne fra salg af annoncer udgjorde stort 
set 50% af omsætningen, og placering af annoncerne i forhold til det enkelte blad blev bestemt af 
annoncørerne. Disse søgte naturligt nok at nå de fleste kunder for de færreste penge. Dette 
frembragte den såkaldte oplagsspiral (Furhoff 1967 og 1982, Thomsen 1972). Jo flere købere og 
læsere, jo flere annoncer. Med forøgede reklameindtægter kunne bladet forbedre avisindsatsen 
(mere og bedre journalistik, nye stofområder, flere sider, bedre teknik, osv.), der kunne føre til 
højere oplag og flere læsere. Dette medførte større købelyst hos annoncørerne, hvad der gav flere 
indtægter, der kunne … osv. Men spiralen kunne også gå den anden vej. Færre annoncer, lavere 
indtægter, svækket avisindsats, færre abonnenter og læsere, osv. På sigt ville dette medføre en 
monopolisering af mindre markeder og duopoler på de større. Og ikke kun dagblade forsøgte at få 
fat i annoncekronerne. I 1963 tog dagbladene sig af  62% af reklameforbruget i medier Danmark, 
og andre medier – ugeblade, tidsskrifter, distriktsblade og biografer – fik 38% (Østerby 1965, s. 
202). Hvis radio og tv også fik mulighed for reklamesalg, kunne det bliver farligt for aviserne og 
ramme dem dobbelt pga. oplagsspiralen.   
 
Men de politiske partier og arbejdsmarkedets organisationer kunne komme med hjælpende støtte, 
når økonomien svigtede og konkursen truede. Både Dansk Arbejdsgiverforening og Det 
konservative Folkeparti havde støttet den konservative avis, Dagens Nyheder, op til 1961, hvor 
avisen lukkede (Christensen 2012, s. 108, der på de efterfølgende sider bringer flere eksempler på 
konservativ partistøtte). Det samme var sket for de socialdemokratiske blade, der fik støtte fra 
partiet og især fagbevægelsen. Thomsen 1972 omtaler s. 563 også støtte fra Det radikale Venstre til 
nogle provinsaviser, men oplyser ellers, at støtten i starten af 1960erne svandt hen, bortset fra 
arbejderbevægelsens støtte til sine aviser, der fortsatte til Aktuelt lukkede i 2001.  Og en sådan 
støtte skabte naturligvis et afhængighedsforhold til andre end ejerne - eller forstærkede ejernes 
kontrol med chefredaktionen. 
 
Endelig var der statsstøtten, der bestod af tre indirekte støtteformer: fritagelse for papirafgift, 
nedsatte posttakster samt nul-moms. Støtten blev udløst pr. automatik, der indgik ingen 
bedømmelseskriterier. De blade, der havde størst oplag, fik den største statsstøtte, dem med det 
mindste oplag, der måske havde mest brug for dem, fik mindst. Støtteformerne begunstigede 
således stordrift. 
 
1.2.4. Statsradiofonien 
Radio og tv var statsejede bortset fra de fire år, 1958-62, hvor Radio Mercur sendte, og graden af 
parallelisme skal først undersøges i forhold til ansvars- og kontrolformer. Statsradiofonien havde 
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siden sin start i 1926 fået ændre styringsprincipperne et par gange, og jeg skal redegøre for 
tilstanden i årene op til 1959.  
 
Den gælden lov var Lov nr. 185 af 31. marts 1946. Den øverste ledelse var Radiorådet, der var 
sammensat således: Undervisningsministeren udpegede to medlemmer (formanden knyttet til 
regeringspartierne, næstformanden til oppositionen), ministeren for offentlige arbejder (hvor P&T 
lå) en radioteknisk kyndig, og de politiske partier, der var repræsenteret i Folketingets 
Finansudvalg, hver én. Lytterforeningerne udpegede seks medlemmer, der blev “valgt” i henhold til 
foreningernes størrelse. Endelig havde dagspressen to medlemmer. Da fem partier var repræsenteret 
i Finansudvalget bestod Radiorådet derfor i 1950 af 16 medlemmer. Heraf var de otte 
repræsentanter for civilsamfundet, regeringen udpegede tre og de politiske partier fem. Det var 
imidlertid ingen hemmelighed, at lytterforeningernes repræsentanter havde politisk tilknytning. 
Arbejdernes Radioforbund valgte socialdemokrater og de små lytterforeninger var tilknyttet de 
borgerlige partier. Henrik S. Nissen (Nissen 1975, s. 118) opgør den politiske balance omkring 
1950 således: Socialdemokraterne havde fire pladser, nemlig formanden, to fra Arbejdernes 
Radioforbund samt en fra Folketinget. Kommunisterne havde ét medlem fra Folketinget. Venstre og 
De Konservative havde tilsammen to medlemmer fra Folketinget og to af repræsentanterne fra de 
små lytterorganisationer. Det gav fire pladser, hvortil kom næstformanden, dvs. fem. Kristelig 
Lytterforening havde to pladser, De radikale én og dagspressen to, og endelig sad P&T på det sidste 
mandat.  Denne første del af styringsmodellen var derfor ikke “regeringsmodellen” og ej heller ”den 
professionelle model” fra opstillingen i afsnit 0.12.2. Snarere en blanding af de to sidste: der var en 
proportional repræsentation af de politiske partier, men også indslag fra civilsamfundet. Hvor 
tydeligt det dog var i praksis, afhang af disse repræsentanters politiske anskuelser og uafhængighed 
af partierne. 
 
Ved siden af Radiorådet fandtes som anden del af styringsmodellen det vigtige Programudvalg, der 
reelt var øverste ledelse i programsager. Udvalget skulle tage stilling til alle enkeltudsendelser i 
musikafdelingen, den dramatisk-litterære afdeling samt foredragsafdelingen (jfr. Bild 1975 s. 222). 
Det betød konkret afgørelse angående hørespilsmanuskripter, foredragsmanuskripter, alle former 
for politiske udsendelser samt transmissioner fra møder. Af de politisk sprængfarlige udsendelser lå 
kun Pressens Radioavis uden for Programudvalgets kompetence. Udvalget var op til 1958 
sammensat af otte medlemmer fra Radiorådet (formanden, ét af de medlemmer, 
undervisningsministeren havde udpeget, to af de politiske partiers, tre af lytterforeningernes samt én 
af pressens repræsentanter (Betænkning 210/1958 s. 14 samt Nissen 1975, s. 124). Hertil kunne 
ministeren udpege op til seks såkaldte “tilforordnede”, dvs. politisk set uafhængige kulturpersoner 
“med særlig indsigt i kulturel og musikalsk henseende”. Disse havde stemmeret på linje med de 
medlemmer, Radiorådet havde udpeget. Endelig havde udvalget to konsulenter, én for kirkelige 
udsendelser og én for skoleudsendelser. Disse havde ikke stemmeret. Heller ikke denne del var i 
overensstemmelse med nogle af de fire modeller i afsnit 0.12.2. Radiorådet sikrede, at dets 
medlemmer i Programudvalget stemte overens med den politiske balance i Radiorådet (Nissen 
1975, s. 122), og her var så en form for proportional politisk repræsentation, men de seks 
tilforordnede var snarere et udtryk for ønske om “professionel ledelse” og dermed den 
professionelle model63.  
 

 
63 Her gælder professionalismen ekspertise på programniveau. Senere, når jeg i kapitel 9 og kapitel 10 skal redegøre for 
sammensætningen af DR’s og TV 2’s bestyrelser, vil professionalismen nok i højere grad gælde det økonomiske og 
ledelsesmæssige. 
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For begge de to dele af styringsmodellen gjaldt det dog, at Socialdemokratiet stod forholdsvis 
stærkt. Siden september 1953 havde partiet haft regeringsmagten og været det største parti, ligesom 
Arbejdernes Radioforbund også var det største bandt lytterforeningerne. Formanden for Radiorådet 
og for Programudvalget var derfor en socialdemokrat, og regeringen havde desuden udpeget de 
tilforordnede i Programudvalget. 
 
Indholdsmæssigt var Statsradiofonien af staten forpligtet på at levere et programindhold af alsidig, 
kulturel og oplysende art (jfr. afsnit 1.4.3), og medarbejdere, programchefer og driftsledelse var 
ansvarlige over for Radioråd og Programudvalg. Radiorådet selv var naturligvis ansvarlig over for 
loven, men noget eksternt tilsyn med, om Statsradiofonien levede op til kravene, fandtes ikke. 
 
I starten af 1950erne havde lytterforeningerne som fortalt en stærk repræsentation i Radiorådet. De 
udpegede reelt selv deres repræsentanter i kraft af medlemstal, der blev gjort op hvert fjerde år. Og 
netop i disse år steg medlemstallene mistænkeligt hurtigt, enten i kraft af voldsomme kampagner, 
eller også var ikke alle medlemmer klar over, at de var meldt ind. De organiserede lyttere udgjorde i 
1954 ca. 330.000 personer, medens antallet af husstande med radiolicens var 1.286.000. Hvis en 
organiseret lytter dækkede en husstand, var 25% af husstandene medlemmer. 
 
Der var kritik af ordningen. Hvorfor skulle kun 25% bestemme over hvem, der repræsenterede alle 
lyttere? Desuden var den politiske balance, der eksisterende i Radiorådet, under pres, da de 
borgerlige lytterforeninger ikke holdt trit med Arbejdernes Radioforbund (Nissen 1975, s. 118). 
Undervisningsministeren nedsatte derfor i 1955 et Radiolovsudvalg, der dels skulle se på lytternes 
repræsentation i Radiorådet, dels à jour-føre loven, så den dækkede fjernsyn64. 
 
Flere havde foreslået direkte lyttervalg, altså at Statsradiofonien skulle styres efter en 
civilsamfundsmodel. Det var dog teknisk set vanskeligt og ville koste alt for meget, mente P&T og 
Statsradiofonien, og der ville desuden være problemer med kontrol af stemmesnyd og bevarelse af 
stemmehemmeligheden (Betænkning 210/1958, s. 6-7). I udvalget sad fra starten otte politikere, tre 
fra lytterforeningerne, to ministerierepræsentanter samt Radiorådsformanden og Statsradiofoniens 
direktør. I alt 15. Senere kom yderligere to politikere til. Politikerne, der havde flertal – og som 
skulle vedtage den endelig lov – blev hurtigt enige om, at de var de bedste til at udpege 
lytterrepræsentanterne. Folketinget repræsenterede jo alle lyttere. Lytterrepræsentanterne 
protesterede, og et kompromis endte med, at lytterforeningerne fik ret til at indstille kandidater til 
Folketinget, men Folketingets partier fastholdt ret til at udpege, hvem de fandt bedst uanset 
indstillingerne. Antallet af lytterrepræsentanter blev sat i vejret til ti, og pressen mistede sin 
repræsentation. Radiorådet skulle derfor i fremtiden bestå af de ti lytterrepræsentanter, de to fra 
undervisningsministeren, den teknisk sagkyndige fra P&T samt en fra hver af de partier, der sad i 
Finansudvalget. Denne del af styrelsen var derfor den proportionelle repræsentationsmodel (afsnit 
0.8.4). Partiernes styrke i Folketinget afgjorde nu Radiorådets sammensætning (Nissen 1975, s. 
147-48). 
 
Den løbende kontrol med radioprogrammer skete i Programudvalget, i hvert fald i princippet. Men 
den 4. september 1957 besluttede Radiorådet at stoppe for en udsendelse, der var planlagt til den 7. 
september. Udsendelsen ville bringe en diskussion om pornografi, og som grundlag for 
diskussionen ville enkelte afsnit af Agnar Mylkes roman, Sangen om den røde rubin, blive læst op. 
Der var i forvejen blæst om bogen, der efter tidens opfattelse rummede “dristige erotiske 

 
64 Jeg bemærker, at der ikke indgår noget om indholdet Statsradiofoniens udsendelser, det er alene styringen, der har 
interesse. 
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skildringer” (Nissen 1975, s. 125.). I Norge var både forfatteren og hans forlægger under stor 
dramatik stillet for retten, sigtet for udbredelse af pornografi65. 
 
Udsendelsen havde været igennem Programudvalgets kontrol, og Radiorådets indgreb var et 
eklatant brud på praksis, selv om Radiorådet i princippet var ansvarlig for alt, hvad der blev sendt. 
Forbuddet udløste voldsomme protester; sagen var strået, der knækkede kamelens ryg. En opsparet 
vrede imod den forhåndscensur, der var indbygget i Statsradiofoniens styreform, folde sig ud i 
skarpe debatindlæg, kronikker og offentlige proklamationer. Initiativtagere var kultureliten, senere 
tilsluttede programmedarbejderne sig. Kritikken rettede sig både imod det praktiske arbejde i 
Programudvalget og imod det principielle i ordningen. På det praktiske plan var der utilfredshed 
med, at Programudvalget blandede sig i de mindste detaljer i udsendelserne. Udvalgsmedlemmernes 
gennemlæsning af foredragsmanuskripter og hørespil forsinkede programproduktionen, og krav om 
godkendelse af deltagere i debatter om aktuelle emner, kunne hindre gennemførelsen, hvis en 
deltager meldte afbud. På det principielle plan anførte medarbejderne, at Programudvalgets nidkære 
og restriktive praksis pålagde programmedarbejderne selvcensur. Og det førte frem til det centrale 
spørgsmål: skulle Statsradiofoniens programmer være neutrale eller alsidige, og hvem skulle sikre, 
at den valgte programpolitik blev fulgt? 
 
“Neutralitet eller alsidighed” var en strid, der havde præget radioens virke i hele mellemkrigstiden 
(Broby 1978). En neutral programpolitik betød, at kulturelle og politiske holdninger på såvel højre 
som venstre fløj var udelukket. Ingen programmer måtte provokere lytterne hjemme i deres stuer, 
og lytterrepræsentanterne var de første til at sikre sig, at dette ikke skete. Skulle der smutte en farlig 
mening igennem kontrollen, skulle den afbalanceres af “den rigtige”, men “de rigtige meninger” 
blev aldrig afbalanceret, som Hal Koch skrev i en bitter kronik, hvor han opsummerede sine otte år i 
Programudvalget (Nissen 1975, s. 128). Neutralitet førte til konformitet. Alsidighed betød i 
modsætning hertil, at alle politiske og kulturelle holdninger kom til udtryk i den samlede 
programflade, der derfor skulle rumme “farlig radio”, der blev alsidighedstilhængernes slagord. 
Lytterne skulle have mere at vælge imellem, end de selv og deres repræsentanter kunne forestille 
sig. Og ukonventionelle meninger skulle ikke kontrolleres af de store partiers repræsentanter. ”En 
demokratisk radio […] viste sig mere ved at oppositionelle, farlige synspunkter kom til orde, end 
ved at de institutionaliserede meninger fik lige mange minutter ved mikrofonen” (Nissen 1975, s. 
129). Det er den republikanske opfattelse af ytringsfriheden, der her kommer til orde. 
 
Men hvem skulle så afgøre hvilke programmer, der skulle sendes?  Det skal fagfolk, mente Poul 
Henningsen, dvs. kunstnere og kulturpersonligheder. Det havde en af Statsradiofoniens 
programredaktører, Poul Overgaard Nielsen, allerede ført frem i debatten. Det, der sikrede 
kvaliteten, var programmedarbejdernes professionalisme. De var kvalificerede til og havde 
udelukkende ambitioner om at lave gode udsendelser. Det skulle de have frihed til. De måtte 
naturligvis stå til ansvar for og kunne argumentere for deres valg ud fra professionelle og kulturelle 
normer. Men kritikken burde være offentlig, og de mulige sanktioner måtte komme efter, 
udsendelserne var sendt. Programudvalget burde derfor nærmest være en art tilsynsråd. 
 
Her stod den politiske repræsentation som styringsprincip over for den professionelle model - en 
modsætning, der kom til at præge de næste 50 års debat om styringen af Danmarks Radio og TV 2. 
På den ene side kunne man mene, at kravet om at overlade magten til “kunstnere og 
kulturpersonligheder”, som det hed dengang midt i 1950erne, var en hån imod “det folkelige 

 
65 Der var ikke på dette tidspunkt faldet dom i sagen. I oktober 1957 blev Mylke og hans forlægger, Harald Grieg, 
frifundet, men restoplaget, der næppe var stort, blev inddraget. I 1958 ophævede Højesteret inddragelsen. 
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element i radioens planlægning”. Var det ikke hovmod og “vi-alene-vide”? Men på den anden side 
kunne man spørge, om programmedarbejdernes kreativitet og ønsker om reel alsidighed i 
programudbuddet kunne udfolde sig under streng politisk kontrol fra ejerens repræsentanter. Ville 
disse i forsøg på at afbalancere de ideologiske forskelle hos partierne ikke udvirke neutralitet i 
udsendelserne? 
 
En form for kompromis – skønt det næppe blev opfattet således, da det blev sendt til 
Radiolovsudvalget i november 1957 – blev formuleret af, hvad Radiolovsudvalget selv kaldte for 
“en kreds af professorer, kunstnere m.fl.”66 (Betænkning 210/1958, s. 19). Her stod bl.a.: 
 
“Ved at placere ansvaret for udsendelserne på radioråd og programudvalg, hvor de politiske partier 
er repræsenteret, har man sammenblandet den lovgivende og den udøvende myndighed – og i 
realiteten afskåret folketinget fra at øve kritik af radioen. Ved at skyde et kontrolorgan, 
programudvalget – sammensat hovedsagelig af repræsentanter for politiske og religiøse 
interessegrupper – ind mellem radiokunstnere og lytterne, har man i realiteten etableret en 
forcensur, der let kan komme til at tage radiomæssigt og kulturelt uvedkommende hensyn i sin 
beslutninger. Ved at berøve radioens medarbejdere, de, der skaber programmerne, ansvaret for 
udsendelserne, har man frataget dem den ret og den pligt til at arbejde i frihed, som et demokratisk 
samfund nødvendigvis må tilbyde og forlange af åndsarbejdere. Vi ønsker at slå til lyd for en 
ordning, der i statsradiofonien – som i alle andre kulturinstitutioner og i andre demokratiske landes 
radiofonier – placerer ansvaret på de medarbejdere, som leder udsendelserne. Radiorådet bør efter 
vor opfattelse være et kontrollerende, ikke et dirigerende organ, det bør varetage de almene 
principper, godkende budgetter og repertoireplanen og øve kritik af programmerne, efter at 
udsendelserne har fundet sted” (s. 83, jeg fremhæver). 
 
Medarbejderne skal have frihed i programproduktionen, men det skal ske under ansvar over for 
programledelsen. Denne programledelse skal arbejde efter overordnede, almene principper, der 
lægges fast af den politiske ledelse, der også godkender budgettet og repertoireplanen. Endelig skal 
forcensuren ophæves, men til gengæld skal det øverste, styrende organ – Radioråd, bestyrelse, 
programråd eller hvad det nu skal kaldes – udøve efterkritik af programmerne, og denne efterkritik 
kan naturligvis få konsekvenser for programledelsen. Modellen åbner både for kreativitet og 
kontrol. 
 
De politiske partiers repræsentanter i Radiolovsudvalget mente, at principperne i for høj grad 
svækkede deres indflydelse. De afviste at give programmedarbejderne større frihed, end de havde i 
den gældende ordning. Programudvalgets beføjelser skulle opretholdes, og det skulle ligeledes 
Radiorådets ret til at udpege flertallet af udvalgsmedlemmerne blandt sine egne. Der ville imidlertid 
fortsat være behov for konsulenter “med indsigt i kulturlivets forskellige områder”, og derfor skulle 
der tilknyttes otte sådanne til Programudvalget. Deres magt skulle dog svækkes, idet de ikke 
længere fik stemmeret, og de politiske partier skulle styrkes over for ministeren, idet denne i 
fremtiden skulle forhandle med Radiorådet om udnævnelserne. 
 
Forslaget om Programudvalgets sammensætning afspejlede derfor samme tendens som Radiorådets: 
en svækkelse af civilsamfundet og en styrkelse af de politiske partiers magt over 
programpolitikken. 

 
66 Brevet var underskrevet af 49 “kulturpersonligheder”, bl.a. Hal Koch, Jacob Paludan, Mogens Pihl, Thorkild 
Bjørnvig, H. C. Branner, Knud W. Jensen, Arne Jacobsen, Mogens Fog, Hans Jørgen Lembourn, Jørgen Dich, Harald 
Engberg, Ole Lipmann. 



 91 

 
Den 2. oktober 1958 afgav Radiolovsudvalget sin Betænkning 210/1958. Den rumme et 
gennemarbejdet lovforslag med bemærkninger, og det var godkendt af både regeringens og 
oppositionens partier. Det bemærkelsesværdige i den forbindelse er nok især, at § 1 slog fast, at 
Danmarks Radio, som Statsradiofonien skulle omdøbes til, “har eneret på radiospredning, 
omfattende såvel radiofoni som fjernsyn”. Og at licensen skulle være eneste lovlige finansiering (§ 
3). Ved at tilslutte sig forslaget havde Vestres og Det konservative Folkepartis repræsentanter – 
bl.a. forhenværende statsminister Erik Eriksen og partiejer Poul Sørensen – i princippet afvist 
monopolbrud, privat eje og reklamefinansiering.  
 
Men to måneder tidligere var der sket noget uventet, der førte til, at denne enighed forsvandt. Radio 
Mercur var begyndt at sende! Herom i kapitel 2. 
 
Nyhedsformidlingen i radioen, der jo var den eneste konkurrent til dagspressens, var organiseret 
ejendommeligt. Helt siden 1926 havde Den danske Presses Telegramudvalg, der var sammensat af 
redaktører og journalister fra danske dagblade, haft monopol på nyhedsudsendelserne, der derfor 
hed Pressens Radioavis. Driften var finansieret af Statsradiofonien, men ansættelse af personale og 
retningslinjer for udsendelserne stod Telegramudvalget for (Skovmand 1975, s. 57ff., 106-110 og 
281-283). Dagspressen ønskede ingen reel konkurrence på nyheder, og  “fra Rigsdagens Side 
[ønskede man] at hindre, at der skabtes en ny Regeringspresse, som kunde bruges i en siddende 
regerings Haand, idet denne gennem Radiofonien kunde dirigere Pressemeddelelser”67. I slutningen 
af 1930erne forsøgte Radiorådet at få kontrol med pengeforbruget, og resultatet blev, at fire 
repræsentanter fra Radiorådet indtrådte i bestyrelsen for Telegramudvalget. De fire kom fra de fire 
store partier, Socialdemokratiet, De Konservative, Venstre og De Radikale. Bestyrelsen vedtog 
budgettet og ansatte chefredaktøren, men et forretningsudvalg, der alene bestod af dagspressens 
repræsentanter, stod for kontrollen med den daglige drift. 
 
Men når det kom til brud på de almindelige strafferetlige regler, hvem havde da ansvaret? 
Programmedarbejderen, de medvirkende, programchefen, generaldirektøren, programudvalget eller 
Radiorådet? Man kunne formodentlig gå ud fra, at den, der havde det strafferetlige ansvar, også 
havde det almindelige programansvar, så svaret på spørgsmålet rummede betydning for den 
samlede programtilrettelæggelse og programudbuddet. 
 
Som jeg skal vise i afsnit 1.4.3, gjaldt der siden 1938 en Lov om Pressens Brug, der rummede et 
kunstigt ansvarssystem, der skulle beskytte skribenter, der publicerede i dagspressen, idet ansvaret i 
visse tilfælde kunne påhvile chefredaktøren. Denne lov gjaldt ikke for Danmarks Radio, og 
begrundelsen synes at være institutionens særlige styreform, hvorfor forholdet skal omtales her.  I 
1968 kom Straffelovrådets Betænkning 487/1968 om “Ansvaret for radio- og fjernsynsudsendelser” 
og heri anføres det først, at der ikke synes noget behov for sådanne regler, der skulle kræve, at det 
kunstige ansvarssystem overtrumfede den almindelige strafferetlige retshåndhævelse (s. 29). Som 
hovedregel kunne man efter udvalgets opfattelse identificere de enkeltpersoner, der efter 
almindelige regler er strafferetligt ansvarlige (s. 20f.). Dertil kom, at “Danmarks Radio er en 
offentlig institution, hvis organisatoriske opbygning og arbejdsmetoder indebærer væsentlige 
garantier imod, at der begås strafbare forhold i udsendelserne” (ib.). Noget af en tillidserklæring til 
Statsradiofoniens selvstyre. 

 
67 Minister for offentlige Arbejder, socialdemokraten Friis-Skotte, ved Folketingets førstebehandling den 20. november 
1925 af den første lov om Statsradiofonien, Folketingets Forhandlinger 1925-26, sp. 2369. 
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1.2.5. Statsradiofoniens finansieringsformer 
Ifølge den gældende lov før 1959-loven, lov nr. 185 af 30. marts 1946, blev Statsradiofonien 
finansieret af afgifter for benyttelse af radiomodtagere (licens). Radiorådet indstillede størrelsen på 
afgifterne til ministeren, der fastsatte dem med tilslutning fra Finansudvalget. Statsradiofonien 
tjente med andre ord ikke sine egne penge, men var formelt afhængig af ministerens og 
Finansudvalgets velvilje. Imidlertid synes det aldrig at være sket i perioden 1946-1958, at 
ministeren og Finansudvalget havde undladt at følge Radiorådets indstilling (Lind 1975, s. 153). 
Den økonomiske afhængighed af ministeren og Folketinget var derfor reelt uden betydning, det 
armslængdeprincip, loven havde som uudtalt forudsætning, fungerede. De mange politikere i 
Radiorådet fungerede ikke som repræsentanter for ejeren, de var driftsherrer og som sådanne 
selvstyrende også på det økonomiske område. Om denne konstruktion fungerede, var op til den 
enkelte politikers respekt for princippet. 
 
1.3. Journalistisk professionalisme 
Journalistisk professionalisme handler især om graden af den journalistiske selvstændighed i 
forhold til ejer og chefredaktion. Den journalistiske professionalisme udfoldes i samarbejde mellem 
journalister i redaktionelle hierarkier og er i udøvelsen ikke et individuelt anliggende. En 
forudsætning for en høj grad af professionalisme er derfor en stærk faglig organisation, der kan 
støtte opretholdelse af professionelle normer, når disse kommer i karambolage med ejer, 
chefredaktion eller ydre kræfter. 
 
Den journalistiske professionalisme vil derfor blive beskrevet i forhold til faglig organisering, 
uddannelse, etiske regler, autonomi og forpligtelse på offentligheden. 
 
1.3.1. Faglig organisering 
Da dagbladene efter befrielsen i 1945 igen skulle fungere som forum for debat og oplysning om de 
spørgsmål, statsborgerne skal tage stilling til i deres selvstyre, stod journalisterne fagligt set meget 
svagt. Der fandtes ingen journalistisk uddannelse, mange arbejdede uden overenskomst men på 
individuelle kontrakter, et tillidsmandssystem var ukendt, strejkekasser ligeså og organisatorisk var 
journalisterne splittede imellem tre foreninger, der næppe kunne kaldes fagforeninger. Splittelsen 
var geografisk og politisk. I provinsen fandtes Socialdemokratisk Presseforening, der organiserede 
både journalister og redaktører ved arbejderbevægelsens blade, samt Provins-Journalistforeningen 
for journalister ved de borgerlige aviser. Foreningen skiftede i 1946 navn til Dansk 
Journalistforening. De havde hver deres medlemsblad, Arbejder-Pressen og Journalistbladet. I 
København var journalister og redaktører organiseret i Københavns Journalistforbund med 
medlemsbladet Journalisten68. Som en art overbygning fungerede Danske Journalisters 
Fællesrepræsentation, der tog sig af sager af fælles interesse (forholdet til myndighederne, 
pressekort, Berigtigelsesnævnet, pressens telegramudvalg, m.v.). Alle tre foreninger havde 
arbejdsløshedskasser, pensionskasser, enkekasser og begravelseshjælp. I provinsen var der to 
lønoverenskomster med minimallønninger og personlige tillæg for Dansk Journalistforbund og en 
normallønoverenskomst for Socialdemokratisk Presseforening. Københavnerne arbejdede efter 
personlige aftaler. Elever var ukendte på de københavnske dagblade, de blev udelukkende oplært på 
provinsaviserne uden egentlige elevkontrakter. I 1947 var der 175 aktive medlemmer i 
Socialdemokratisk Presseforening, 496 i Dansk Journalistforbund og 438 i Københavns 

 
68 I København fandtes også “Journalistforeningen i København”, hvor udgivere, redaktører, journalister og andre 
interesserede kunne blive medlemmer. Foreningen havde i mellemkrigstiden haft forsørgelses- og hjælpefunktioner, 
men var efter krigen en selskabelig forening. Den blev i 1963 omdannet til Den danske Publicistklub. 
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Journalistforbund. Ved siden af disse store foreninger fandtes på enkelte større blade 
medarbejderforeninger. Mange af provinsens aviser var så tyndt bemandet – en chefredaktør et par 
journalister og en elev – , at organisatorisk arbejde var næsten umuligt. 
 
I perioden 1945-1961 foregik der et langt, konfliktfyldt og udmarvende arbejde for at skabe en 
enhedsorganisation, der først blev resultatet i april 1961 med dannelse af Dansk Journalistforbund. 
Flere gange var det næsten lykkedes. I 1950-51 blev et forsag vedtaget af Socialdemokratisk 
Presseforening, Dansk Journalistforbund, Danske Journalisters Fællesrepræsentation samt af 
Københavns Journalistforbunds bestyrelse og repræsentantskab, men ved Journalistforbundets 
generalforsamling  den 28. januar 1951 faldt det, da det ikke opnåede de 2/3 af de afgivne stemmer, 
som lovene krævede. Årsagen var uenighed om disponeringen over de formuer, foreningerne havde 
til de forskellige hjælpeforanstaltninger. Københavns Journalistforbund var langt det rigeste, bl.a. 
på grund af årelange indtægter fra Rundskuedagene og rådede desuden over feriehuse. 
Københavnerne var endvidere lønførende og nogle frygtede en lønstagnation, hvis en 
enhedsorganisation på længere sigt skulle stå for lønforhandlingerne. Også geografien var en 
anstødssten, idet ledelsen af Københavns Journalistforbund krævede sikkerhed for, at foreningen 
ikke blev trumfet af provinsens journalister, der udgjorde majoriteten. Det førte til uenighed om 
kredsinddeling, afstemningsprocedure og krav til kvalificerede flertal. I 1956-57 var en 
sammenslutning igen tæt på, men Københavns Journalistforbunds bestyrelse, der tilsluttede sig det 
forslag, der lå på bordet, turde ikke sende det til afstemning på en generalforsamling. I stedet 
foreslog den, at arbejdet i Danske Journalisters Fællesrepræsentation blev udvidet, hvorved 
foreningernes økonomiske forhold ikke blev inddraget.  
 
Men i foråret 1960 foretog den mindste og fattigste af journalistforeningerne, Socialdemokratisk 
Presseforening, et overraskende skridt, idet den på generalforsamlingen i april 1960 besluttede at 
melde sig kollektivt ind i Journalistforbundet i København. Journalistforbundet vedtog derefter på 
en ekstraordinær generalforsamling at sige ja til optagelsen, og generalforsamlingen opfordrede 
desuden bestyrelsen til at optage forhandlinger med Dansk Journalistforening om en 
sammenslutning af de to organisationer. Hermed var den mest modvillige af journalistforeningerne 
tvunget til at komme med et udspil til sammenslutningen. Og så gik det stærkt. I oktober blev der 
principielt enighed mellem de tre bestyrelser om sammenslutningen. Et skitse rummede principper 
for en kredsinddeling, for delegeretmødet, for valg af hovedbestyrelse og nok så vigtigt – også 
enighed om, at de tre foreningens midler skulle indgå i en fælles formue. Der var dog enkelte 
mindre undtagelser. Men et økonomiudvalg kunne opstille i skønsmæssigt budget. Mødet drøftede 
ikke egentlige fagpolitiske spørgsmål. Herefter skulle de enkelte forbund kompetente forsamlinger 
tage stilling til sammenslutningen.  
 
Ved nytåret var sammenslutningen vedtaget og Journalistforbundets formand, Carsten Nielsen, 
kunne byde alle de 1411 medlemmer velkomne i sin nytårshilsen. Nu skal vi væk fra gammel 
slendrian, vaner og individualisme. F.eks. dette med, ”at journalisten gav faen i sig selv og sine 
kolleger og sit fag for at sværge alene til sit firma”.  Og det samme snæversyn fandtes i “bladets 
opfattelse af journaliststanden som akkurat og alene dets egne indhegnede medarbejdere og dermed 
dets traditionelle mistro mod enhver kollektiv standsbevidsthed” (Journalisten, 15. januar 1961). Nu 
gælder det om at højne standens standard, hver journalist skal mærke, at organisationen har brug for 
ham, og han for organisationen. “Og udadtil opbygning af lønniveau og arbejdsrettigheder gennem 
overenskomster og standardkontrakter, udbygning af journalistuddannelsen og udbygning af 
nordisk og internationalt organisationssamarbejde for at sikre en fri journaliststand og en fri 
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presse”. Et forslag til love for Dansk Journalistforbund blev vedtaget af et Landsrepræsentantskab 
den 5. februar 1961. 
 
Formålet var “at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets 
uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at varetage standens interesser over for fagets 
arbejdsgivere, lovgivningsmagten og myndighederne” (§1). I forhold til det forslag, der var tæt på 
at blive vedtaget i 1951, var ’uddannelsesforhold’ blevet tilføjet, ligesom ordet ’arbejdsgivere’ var 
nyt.  
 
Medlemmerne skulle have journalistik som hovederhverv. A-medlemmer var journalister, der har 
været B-medlemmer i to år. Ansøgeren skal dokumentere, at han de sidste to år har haft  og stadigt 
har en indtægt fra journalistisk arbejde, der ligger over et fastsat minimumsbeløb. Som B-
medlemmer kunne optages ansøgere, der de sidste to år har haft fast arbejde med forbundets 
gældende minimumsindtægt ved dagblad eller ved anden journalistisk virksomhed, hvor de efter 
hovedbestyrelsens skøn har kunnet få kvalificerende uddannelse og, hvor overenskomst findes, 
dennes bestemmelser om elevuddannelse er opfyldt. Som C-medlemmer optages chefredaktører og 
ligestillede, der tidligere var A-medlemmer (§ 2-5).  
 
Der ligger et fagligt program bag disse bestemmelser, idet der tales om, at B-medlemmerne skal 
have en ’gældende minimumsindtægt ved dagblad’, hvorved der sigtes til den 
minimallønsoverenskomst for hele landet, som forbundet ville gennemtvinge (§ 20). Ligeledes 
omtales ’bestemmelser om  elevuddannelse’, hvad der peger på en egentlig elevoverenskomst med 
forbundet. Og netop forbundet, ikke den tilfældige samling af ansatte ved et dagblad. Forbundet 
overtog nemlig forhandlingsretten for medlemmerne (§ 20). Det faglige sammenhold blev 
yderligere strammet, idet A- og B-medlemmer skulle være medlem af fagets arbejdsløshedskasse og 
af en af de pensionsordninger, der gjaldt for faget (§8-9). Lovene forudså faglige konflikter, idet § 
20 gav bestyrelsen bemyndigelse til at iværksætte strejker eller blokader og ligeledes til at opkræve 
ekstrakontingent i sådanne tilfælde. Medlemmer, der modarbejdede foreningens formål i 
forbindelse med en konflikt, kunne idømmes bøder eller blive ekskluderet. Også handlinger, der 
nedsatte standens anseelse, kunne medføre eksklusion, jfr. her tavshedspligten i afsnit 1.4.3. En 
egentlig fagforening var på vej. Ved stiftelsesmødet den 23. april 1961, der blev holdt på Aarhus 
Universitet, sagde den kommende formand, Carsten Nielsen, bl.a.: 
 
“- Vi har enkelte vellønnede arbejdspladser. Men det afhjælper ikke den kendsgerning, at 
journaliststanden er overvejende underbetalt, i virkeligheden faretruende underbetalt.  […] I mange 
grupper finder vi det som overvejende fænomen, den forgiftende underbetaling, pressens hovedløse 
og skamløse undervurdering af sin egen standard. Dette er ikke nogen nyhed for os. Men det er 
denne store nyhed, at vi ikke mere vil forblive blåøjede tilskuere til vor egen magtesløshed og vort 
fags forbigåelse og forsømmelse, og at vi ikke mere vil lukke øjnene for tilsidesættelse af vores og 
hele samfundets interesse i en fri, uafhængig og højt udviklet journaliststand. Vore arbejdsgivere 
har lejlighedsvis erklæret, at pressefriheden ikke er et personligt privilegium og ikke et 
ejerprivilegium. Vi er enige med dem, og vi skylder dem en handlekraftig indsats i opfyldelsen af 
dette ideal. Det får vi lejlighed til ved de umiddelbart forestående overenskomstforhandlinger. Det 
fagforbund, vi tilværksætter i dag og lægger i en ny generation, en ny fremtid i hænde, vil være 
forpligtet af mere forgrenede hensyn og flere faglige opgaver end blot økonomiske”. 
Overenskomstforhandlingerne ville ifølge Nielsen blive en skæbnebestemmende styrkeprøve. 
Journalistforbundet vil møde med klare saglige argumenter, der indlysende vil forene begge parters 
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formål. “Men hvis ordene ikke trænger igennem, ikke høres og forstås, må vi tage konsekvensen af 
handlingens nødvendighed. Der er ingen vej tilbage”.  
 
1.3.2. Uddannelse 
Ideen om en egentlig journalistuddannelse blev i 1930erne formuleret af 
Provinsjournalistforeningen og af docent ved Aarhus universitet, Adolf Stender-Petersen. 
Københavns Journalistforbund samt Københavns Redaktørforening var fra starten modstandere, 
både imod selv uddannelsesideen og placeringen ved universitetet i Aarhus. Man frygtede en 
akademisering af faget, men placeringen i provinsen måtte man acceptere, hvis der skulle være en 
uddannelse, da de københavnske blade som nævnt ikke havde elever, de var alle at finde i 
provinsen. Efter lange drøftelser om balancen i uddannelsen mellem de almendannende fag samt 
kundskabsmeddelelse på den ene side og presseteknisk viden på den anden, nåede universitetsfolk, 
journalister og redaktører fra provins og hovedstad til enighed, dog ville man vente til efter krigen 
med at sætte projektet i gang.  
 
Det konstituerende møde blev holdt i februar 1946 med deltagere fra Aarhus Universitet og en lang 
række af pressens organisationer, der repræsenterede udgivere, redaktører og de tre 
journalistforeninger. I alt var 13 foreninger til stede, dansk presse var dengang meget 
(vel)organiseret. Der var enighed om, at uddannelsen skulle være kort (tre måneder), at deltagelsen 
var frivillig og åben for elever med mindst to års ansættelse, at kurset var uden eksamen, og at der 
skulle undervises i “pressehistorie, presseret og presseteknik samt i økonomiske, sociale og 
historiske forhold i Danmark og i udlandet.” (Betænkning 474/1968, s. 4). Pressen folk skulle have 
majoritet i bestyrelse, forretningsudvalg og undervisningsråd. Finansieringen kom fra de store 
dagblade og pressens organisationer. Aarhus Byråd skød også midler ind ved starten og de følgende 
år, og endelig søgte man om et mindre statstilskud, som man fik i 1949/50. Det var således ikke en 
statsfinansieret universitetsuddannelse, men et kursus oprettet af og i samarbejde med danske 
presseorganisationer, der finansierede det, og som virkede under Aarhus Universitets auspicier. Der 
var heller ikke tilknyttet noget pressevidenskabeligt institut. Navnet blev Journalistkursus ved 
Aarhus Universitet. 
 
Første hold med 27 deltagere begyndte uddannelsen den 16. september 1949. Undervisningsplanen 
rummede 320 timers forelæsninger med ikke mindre end 68 forskellige forelæsere, der dels kom fra 
pressen selv, dels fra universitet. Der var ingen fastansatte lærere og ingen lærebøger. 
 
Den pressefaglige afdelings hovedindhold var gennemgang af de forskellige genrer (reportage, 
referat, leder, politisk reportage, radioreportage interview, petitjournalistik) med også mere tekniske 
forhold blev forklaret (redaktionsteknik, bladteknik, ombrydning, grafiske vink), ligesom mere 
overordnede og principielle presseforhold indgik (pressehistorie, presseret, pressefrihed, pressens 
anseelse). Og “Journalistik som Kald”. Den almen-kulturelle del var et kaotisk sammensurium, der 
nok havde fået sit indhold ud fra, hvad universitetets folk lige nu kunne byde ind med. Emnerne var 
Storbritannien, Frankrig, Sovjetunionen, dansk udenrigspolitik, Sønderjylland, storpolitikken, 
aktuelle økonomiske problemer, socialpolitik, statistik, skandinavisk erhvervsgeografi, den 
moderne fysiks verdensbillede, dansk-tyske kulturelle veksel- og modsætningsforhold fra 
romantikken til vore dage, og meget mere (Graae 1971, s. 42-44). 
 
De følgende år blev kurset gennemført om efteråret med omkring en snes deltagere, og da det sjette 
kursus skulle begynde i 1951 oplyste kursuslederen, professor Troels Fink, at bestyrelsen havde 
besluttet at udvide undervisningen med endnu et tre måneders kursus, som journalister, der havde 
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gennemført et tidligere kursus eller havde seks års ansættelse, kunne melde sig til. Dette ekstra 
kursus startede i februar 1953 og rummede som det første en lang række forelæsninger, men nu 
indgik også et større antal skriftlige øvelser, noget man gradvist allerede havde lagt ind i det første. 
 
I juni 1953 tog Journalistforbundet i København fat på et ømtåleligt emne, pressens organisationer 
ellers havde undladt at tale om: kursisternes rekruttering. Af 150 kursister havde kun 10 været fra 
København, men uddannelsen burde være for alle, og det gjaldt ikke mindst det nye udvidede 
kursus. Et problem, der havde eksisteret fra starten, var finansiering af kursisternes ophold i Aarhus. 
Nogle fik det betalt af bladene, men de fleste måtte klare sig med stipendier, som kursusledelsen 
skaffede fra pressens organisationer. Nu forlød det, at nogle journalister simpelthen blev truet med 
afsked, hvis de søgte ind på kurset. På det møde, Journalistforbundet havde indkaldt til under titlen 
“Journalist-Kursus paa Skillevejen”, blev det i forlængelse heraf foreslået af Danske Journalisters 
Fællesrepræsentation, at man indførte en tvungen opsparingsordning for journalistelever, og at 
uddannelsen skulle gøres obligatorisk, f. eks. som afslutning på elevtiden. Fællesrepræsentationen 
turde imidlertid ikke stille forslag herom på dette tidspunkt, da man vidste, at arbejdsgiverne ville 
afvise det.  
 
I de følgende år gentog journalistforeningerne forslaget om at gøre kurserne obligatoriske, men 
udgiverne var afvisende. Samtidig voksede kurset institutionelt, personalemæssigt og fysisk. I 1954 
øgede staten markant sit tilskud, hvad der efter Troels Finks opfattelse gav trykhed for videreførelse 
af arbejdet. Kurset fik nu en fast leder på halvtid, Erik Reske-Nielsen, og egne 
undervisningslokaler. Desuden indsamlede man med stor succes penge til bygning af et 
journalistkollegium, og endelig havde bestyrelsen besluttet at oprette et “Institut for presseforskning 
og samtidshistorie”, det sidste dels for at styrke uddannelsen og etablere en presseforskning, dels 
for “at tage luven ud af sejlene på Handelshøjskolen i København”, der havde en treårig bevilling til 
presseforskning (Reske-Nielsens 1982, s. 21). I januar 1957 blev det besluttet at udvide 
kursusvirksomheden med et Nordisk Journalistkursus, der blev igangsat i 1958, hvor de 19 kursister 
kunne tage ophold i det nye Journalistkollegium, der blev indviet 15. september 1957. Pressen 
havde fået sit første fælleshus (Journalistbladet 15. oktober 1957). Det nordiske kursus var 
modeleret over det udvidede danske (Reske-Nielsen 1982, s. 23-27). Presset for at gøre de danske 
kurser obligatoriske voksede, ligesom der var tanker fremme om at udvide undervisningen, så et 
grundkursus kom til at vare seks måneder. I 1960 blev jobbet som kursusforstander og kursusleder 
slået sammen, hvorved Reske-Nielsen kunne få den første heltidsstilling ved kurset.  Og i marts 
1961 igangsatte bestyrelsen for journalistkursus forberedelserne til at udvide kurset til seks 
måneder.  
 
1.3.3. Presseråd 
De presseetiske regler, Danske Dagblades Fællesrepræsentation havde vedtaget i november 1960 
(afsnit 1.2.2), lå meget langt fra de ønsker, de journalistiske foreninger havde fremført igennem 
årene. Hvor dagbladsledelserne lagde vægt på avisernes ansvarlighed i forhold til freds- og 
ærekrænkelser af enkeltpersoner, var journalisterne med udgangspunkt i Hutchins-kommissionen 
og drøftelserne i Storbritannien om et Press Council interesserede i arbejdsvilkårene på avisen, dens 
samlede indhold samt pressens rolle i samfundet, herunder ikke mindst ejendomsforholdenes 
betydning. Og dette skulle reguleres af et presseråd, hvori de selv skulle sidde.  
 
Det var startet allerede i oktober 1946, hvor formanden for Journalistforbundet, Gunnar Nielsen, på 
baggrund af en konkret sag stillede spørgsmål ved “Pressens Ejerforhold”, som hans artikel hed. 
“Er der nogen Mening i, at en større eller mindre Kreds af Bladaktionærer eller Interessenter, som 
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maaske tilmed staar uden Forståelse af de Idealer, Bladet kæmper for – man kan ogsaa sige Bladets 
Sjæl – skal kunne være bestemmende over Journalister, der gennem deres Arbejde for Bladet 
kæmper for disse Idealer og giver Avisen Liv og Aand?” (Journalisten, 10. oktober 1946). Ejerne 
kan ansætte redaktører uden hensyn til hvad de journalister, der skaber den daglige avis, ønsker. 
“Det ligger nær at opkaste det Spørgsmaal, om det overhovedet er forsvarligt, at Ejendomsretten til 
de store Blade er i Hænderne paa en forholds lille kreds, som Offentligheden ikke ved, hvem er?”. 
Det ville derfor være bedst set fra et samfundsmæssigt synspunkt, hvis de to store bladkoncerner, 
Det berlingske Officin og Politikens Hus, blev omdannet til selvejende institutioner, ledet af en 
bestyrelse med repræsentanter for dem, der skriver, samt af “uvildige og højtansete Mænd som 
Repræsentanter for Samfundet”. I 1947 foreslog Danske Journalisters Fællesrepræsentation, at man 
oprettede en faglig domstol i presseanliggender, der kunne tage stilling til stridigheder mellem 
bladene, til klager over bladene og til behandlingen af medarbejderne. Dagbladenes 
fællesrepræsentation lovede at se på sagen, men der skete ikke noget. I maj 1948 rykkede 
journalsierne for svar, men forgæves. I februar 1950 gentog det sig, men i 1951 fik man nedsat et 
fællesudvalg; i marts 1954 blev det oplyst på Danske Journalisters Fællesorganisations årsmøde, at 
der ikke havde været møde i fællesudvalget siden maj 1951. Det satte fart i tingene, og i december 
1954 forelå et egentligt udkast fra det fælles udvalg til en art presseråd, som man efter svensk 
forbillede og efter udgivernes ønske kaldte et opinionsnævn, ikke et råd. 
 
Nævnet skulle have seks medlemmer, tre fra hver af de to fællesrepræsentationer. Altså paritet. 
Desuden som formand, formanden for Berigtigelsesnævnet (se afsnit 1.4.3), der var en jurist og som 
repræsenterede offentligheden.  Nævnet var en mæglende faktor eller bedømmende instans i sager, 
der angår “pressens ansvar og anseelse i samfundet såvel i forholdet til den enkelte borger som til 
private selskaber af enhver art eller offentlige institutioner og myndigheder. Nævnet kan dog kun 
behandle klagemål, som alene angår den journalistiske hæderlighed, hvad enten det drejer sig om et 
dagblads eller en journalists” (Deleuran 1984, s. 21). Nævnet kunne endvidere tage stilling “i 
sådanne spørgsmål inden for pressens egne organer som omfattes af ovennævnte principielle 
formål”. Dog krævede dette, at begge sagens parter var indforstået med nævnets virke. Nævnet 
kunne foretage afhøringer og indkalde vidner og inddrage faglig bistand. En kendelse måtte dog 
kun afgives og publiceres, hvis der var enstemmighed, eller hvis formanden insisterede, og da med 
højest to stemmers dissens. Dagbladenes Fællesrepræsentation havde med andre ord vetoret. 
Kendelsen skulle ud fra etiske og pressefaglige synspunkter klart tage stilling til skyldsspørgsmålet 
i henhold til det formål, der ovenfor er angivet.  En årlig rapport over kendelserne skulle 
offentliggøres. 
 
Nævnet havde ingen sanktionsmuligheder ud over offentliggørelsen, men det kunne set fra 
udgivernes og chefredaktørernes vinkel måske være slemt nok. Nævnet var ikke begrænset til 
klager over freds- og ærekrænkelser, men kunne behandle pressens moralske ansvar i forhold til 
samfundet i bredeste forstand. Det kunne endvidere behandle forhold inden for pressen selv, både 
den enkelte blads og den enkelte journalists. Fortolkningsmuligheder var mange, faktisk kunne det 
være svært på forhånd at afgøre, hvad nævnet ikke kunne tage op til afgørelse. Dagbladenes ledelser 
havde dog vetoret, men blot truslen om at anvende den kunne være pinlig. 
 
Forslaget blev afvist af Venstres Redaktørforening, hvorfor Danske Dagblades 
Fællesrepræsentation udskød sagen. Formanden, Niels Hasager, der havde støttet forslaget, forsøgte 
at samle enighed, men atter uden held. Han fornemmede det stigende politiske pres (“For ellers …”) 
og var derfor tilhænger af et nævn samtidig med, at han frygtede for dets mulige magt. Ved 
åbningen af det 11. journalistkursus i september 1956, sagde han bl.a.: “den del af kritikken [af 
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pressen], der samler sig om opfyldelsen af pressens etiske mission, rører ved et betydningsfuldt 
problem. Med teknikkens udvikling og med de store kapitalinvesteringer, der skal til for at udgive 
nye aviser, er avisdrift mere og mere blevet et monopol, og i monopolets kølvand følger udsigterne 
til profit, hvis monopolet udnyttes med tilstrækkelig forretningsmæssig hensynsløshed og 
smartness. Det er ikke forhold, der har aktualitet herhjemme. Uanset tilfredsheden eller 
utilfredsheden med danske blade saa er der intet, der i dem kan paakalde offentlige indgreb eller 
myndighedernes kontrol. Men signalerne er rejst i England og i Amerika, hvor misbrug af 
pressefriheden har virket som en boomerang og ført til stærke krav om kontrol med pressemæssige 
udskejelser” (Journalistbladet, nr. 10, 1956, s. 11).  Men da han ikke kunne komme igennem med et 
moderat forslag og heller ikke ville opgive tanken, foreslog han en udskydelse til der kom en 
anledning, der kunne gøre sagen virkelig aktuel (Deleurn 1984, s. 22). Den kom i sommeren 1959, 
da “Beretning fra undersøgelsesudvalget vedrørende Grønlandsskibet ’Hans Hedtoft’” blev 
offentliggjort. 
 
Beretningen indeholdt stenografiske referater af de afhøringer, udvalget havde foretaget af sagens 
centrale personer. Den vigtigste var naturligvis den forhenværende grønlandsminister, Johannes 
Kjærbøl, der som minister var ansvarlig for bygningen af et grønlandsskab, ’Hans Hedtoft’, der 
skulle sejle på Grønland, også om vinteren. Skibet sank, da det den 30. januar 1959 kolliderede med 
et isbjerg, og de 95 ombordværende druknede. 
 
Kjærbøl havde mødt megen modstand, men havde tvunget beslutningen igennem. Kjeld Rask 
Therkilsen, der var journalist på Berlinske Tidende, skrev kritisk om projektet, og især gjorde en 
reportage i Berlingeren den 5. januar 1957 Kjærbøl rasende. Han henvendte sig til chefredaktionen 
og bad om at få munden lukket på Therkilsen. Herefter besluttede chefredaktørerne Svend Aage 
Lund og Terkel M. Terkelsen at flytte Therkilsen bort fra grønlandsstoffet, der blev overtaget af en 
anden.  
 
Dette kom frem, da  Beretningen blev offentliggjort, hvor man på siderne 160-65 kunne læse 
afhøringerne af Therkilsen og Kjærbøl fra den 18. april 1959 med en tilføjet note, hvor Lund og 
Terkelsen bekræftede forløbet.  
 
I Journalistbladet for august 1959 skrev formanden for Dansk Journalistforening, Andreas Elsnab, 
at pressens frihed ikke er noget, man en gang for alle har sikret ved lov. “Vi har en fornemmelse af, 
at frihedens fjender er nazister og kommunister. Nu ser vi tydeligt, at listen i hvert fald ikke er 
udtømt med de to kategorier”. Vi ser ministeren true journalister på deres levebrød. Vi ser ham 
kræve en medarbejder fjernet fra sit stofområde. Vi ser lederne af Danmarks største dagblad bøje 
sig. Men ingen klager til sin organisation. Ingen prøver at trække det dulgte frem i dagslyset. Roen 
var reddet. “Men skjult under den stille og idylliske overflades andemad ligger den besværlige 
pressefrihed. Kvalt. Af sine venner”. I samme nummer optrykkes en resolution fra Danske 
journalisters Fællesrepræsentation, der dels kritiserer Kjærbøl, dels Berlingske Tidendes ledelse. Og 
dernæst “opfordrer […] Dagbladenes Fællesrepræsentation til nu at medvirke til realisering af 
planerne om et opinionsnævn til sikring af pressens uafhængighed”. Og en artikel sener i bladet 
peger på, at “vi ikke ejer et eneste middel til at hindre, at tilfældet ikke gentager sig den dag i 
morgen saavel paa Berlingske som paa alle vore andre blade”. “Må vi så få det presseråd”, var 
rubrikken. 
 
Men det fik journalisterne ikke. I stedet indgik dagbladenes ledelser i en ruf en aftale med 
juristerne, og resultatet blev som beskrevet i afsnit 1.2.2. Intet råd, ingen mulighed for at behandle 
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pressens stilling i samfundet, heller ikke alle dele af avisen, men alene en beskyttelse af den enkelte 
borger i forhold til freds- og ærekrænkelser.  
 
1.3.4. Autonomi  
Autonomi drejer sig i første omgang om journalisternes forhold til ledelsen. Hvem kan blive leder, 
hvad kan ledelse omfatte, og hvad er journalisten forpligtet på? Som det fremgik af forrige afsnit, 
ligger spørgsmålet om presseråd med udstrakte beføjelser tæt på denne problematik, men en direkte 
sammenkobling mellem presseråd og autonomi blev ikke foretaget af journalisterne. 
 
Der var dog sager, hvor spørgsmålet fik en sådan udformning, at journalistforeningerne måtte tage 
stilling. Journalistbladet bragte i februar 1955 en spidsartikel, hvor der blev opfordret til, at 
journalisterne på alle dagblade oprettede medarbejderforeninger, “hvis Hovedformaal er at sikre de 
menige redaktionelle Medarbejdere en friere Stilling over for de enkelte Blades Ejere eller 
forretningsmæssige Leder”. I forlængelse heraf burde udgiverforeningerne og 
journalistorganisationerne “tage det Spørgsmaal op til Prøvelse, om et Medlem af en Bladejer-
Familie ved given Lejlighed uden videre kan blive ’Ansvarshavende Chefredaktør’ – hvadenten 
vedkommende er uddannet Journalist eller ej”. Et fælles forum bør have kompetence til at godkende 
eller forkaste et chefredaktøremne. “Offentligheden har samme Krav paa, at en Chefredaktør er 
godkendt af en kompetent Myndighed, som en Apoteker er det. Hver maa paa sin Vis være fortrolig 
med de Midler, der befordrer et Folks Sundhed”. 
 
Artiklen var skrevet af Tage Becker, der var ansat ved den familieejede avis Aarhuus Stiftstidende. 
Chefredaktøren, Erik Schmidt, fyrede øjeblikkelig Becker for atiklen. Sagen blev drøftet på Danske 
Journalisters Fællesrepræsentations årsmøde den 13. marts 1955. En resolution blev forelagt, der 
over for Danske Dagblades Fællesrepræsentation udtrykte alvorlig betænkelighed ved 
“afskedigelsens direkte motivering i den paagældende medarbejders indlæg i sin organisations 
medlemsblad”. Formanden for Socialdemokratisk Presseforening, Aage Petersen, mente, at dette 
var for slapt. “Tolererer vi det skete, vil journalistorganisationerne være reduceret til selskabelige 
og kammeratlige klubber uden fagligt præg”. Men der skete ikke mere ved den lejlighed.  
 
Ved årsskiftet kom imidlertid både Andreas Elsnab, formand for Dansk Journalistforening, og Aage 
Petersen fra Socialdemokratisk Presseforening, ind på spørgsmålet om ledelse i deres nytårshilsen. 
Elsnab beklagede bladdøden, men kunne ikke tilbageholde en bemærkning om, “at de selvstændige 
stemmer i bladkoret ogsaa kan forsvinde af en anden grund, end at bladet gaar ind”. Det kunne være 
af forretningsmæssige årsager, og økonomisk succes kunne købes på bekostning af skarpe, ja måske 
endog klare standpunkter af enhver art. “Derfor er det saa vigtigt, at den øverste ledelse af bladene 
ligger hos redaktionerne, og at man til redaktører vælger journalister, der er sig deres ansvar bevidst 
ikke alene over for udgiveren og presseloven, men ogsaa over for ideen om en fri presse i 
folkestyrets tjeneste” (Journalistbladet, januar 1956).  Aage Petersen ønskede eksplicit mere 
selvstændighed for den enkelte journalist. Det er vigtigt, at vi støtter op om hævdelsen af 
journalisten som en fri udøver af faget. “Journalisten er offentlighedens tillidsmand, bunden ene af 
sin samvittighed, og med ret til at hævde sine synspunkter, selv om de ikke falder ammen med 
arbejdspladsens. Udviklingen vil – tror jeg – ellers føre med sig, at journalisten bliver en ufri 
funktionær ved avisdriftens samlebaand” (ibidem). 
 
I juli 1959 dukkede en ny sag op. Roskilde Dagblad havde skiftet chefredaktør, da den mangeårige 
redaktør Kristian Jespersen blev erstattet af venstrepolitikeren og landsretssagføreren Henry 
Christensen, der ikke havde nogen journalistisk uddannelse eller baggrund. 11 navngivne 
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journalister skrev da til Dansk Journalistforenings bestyrelse i Journalistbladet, at den burde 
overveje “hvilke skridt der kan foretages overfor bladudgiverne (eventuelt blokade) til sikring af, at 
topstillinger indenfor pressen besættes med folk, der har de journalistiske forudsætninger for at 
kunne lede et dagblad paa en for saavel læserne som medarbejderne betryggende maade”. Men 
sagen førte ikke til mere, nærmest tværtimod.  Dansk Journalistforenings næstformand, Frode 
Carlsen, udtalte til Information den 24. juni 1959, at “bladudgiverne maa have en vis frihed til at 
ansætte de personligheder som skønnes bedst egnede til at varetage chefstillinger. I almindelighed 
vil det være naturligt at vælge journalistisk uddannede folk, men jeg ser ikke noget betænkeligt i, at 
man kan foretrække f. eks. en kulturpersonlighed , der antages at have de egenskaber, som en 
bladlederstilling kræver. Det betænkelige for journalisterne opstaar først i det øjeblik at et blads 
ansvarlige leder i f. eks. forholdet til medarbejderne tilsidesætter almindelige presseetiske 
begreber”. Dette svar fik bladudgivernes tidskrift Dansk Presse til at hovere. Man kan gå ud fra, at 
Dansk Journalistforening vil sidde anmodningen overhørig, skrev bladet. “Men anmodningen er en 
understregning af den misforstaaede fagforeningsmentalitet, som af og til kommer til udtryk, naar 
flere journalister kommer tilsammen. Det er et talentprivilegium at blive en god journalist, men 
heraf følger ikke, at en god journalist altid vil blive en god redaktør!”. 
 
I anden omgang gælder autonomien det spørgsmål, der er kernen i klassiske professioner – 
bedømmelsen af kvaliteten af det arbejde, der udføres. Kun fagfolk kan gøre dette. I dansk 
journalistik sker dette tydeligst med uddeling af Cavling-prisen.  Prisen blev indstiftet den 17. 
december 1944 på Journalistforbundets jubilæums-generalforsamling og blev motiveret således af 
Henry Hellssen: “Da Forbundet paa saa mange Maader har været med til at hjælpe de gamle og de 
arbejdsløse, synes jeg, at man nu passende kunde skabe en saadan Institution, der kan virke 
fremmende paa Talentet og paa Lysten til at udmærke sig” (Journalisen, 1. januar 1945  s. 8). 
Forbundet besluttede da at nedsætte en særlig komité – ikke bestyrelsen - af kvalificerede 
journalister, der skulle stå for prisuddelingen. Prisen skulle gives til en yngre journalist, der i særlig 
grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år. Et overblik over prismodtagerne i årene 1945-
1960 viser, at det ikke altid var den klassiske undersøgende journalistik, der førte til udmærkelsen. I 
1955 og 1958 var der ingen uddeling. I 1956 gik prisen til den samlede dagspresses udsendte 
korrespondenter til begivenhederne i Ungarn. For de øvrige år kan udskilles fem eksempler på 
aktuel, undersøgende journalistik – mest berømt naturligvis Anders B. Nørgaard og Poul Dalgaards 
afsløring af Edderkoppesagen i 1949, samt en række udmærkelser, der gjaldt ikke aktuelle, men 
bredere dækning og opdyrkning af nye stofråder for kvalitets-journalistik – Grønland, videnskab, 
økonomi, fællesmarkedet samt interview-genren. Men det helt afgørende var, at priserne blev 
besluttet af og tildelt af journalister. Ikke udgivere, ikke staten, ikke læserne. En katapult for faglig 
stolthed og selvstændighed. 
 
1.3.5. Forpligtelse på offentligheden 
Forpligtelse på offentlighedens interesse, og ikke på bladets grundholdning eller journalistens egne 
synspunkter, er den sidste indikator på journalistisk professionalisme, således som Hallin & Manci 
har defineret den (afsnit 0.12.3). En sådan tankegang kan ikke konstateres i den ellers heftige kritik 
af udgiverne og forsvar for journalstens selvstændighed, der blev påvist i afsnittene1.3.3 og 1.3.4. 
Forestillingen om journalistens rolle bevægede sig på dette tidspunkt ikke ud over den liberale 
demokratimodel, jfr. afsnit 0.10.  
 
1.4. Statens rolle 
Statens betydning for mediesystemets udvikling skal opsummeres i de tre funktioner, den har - som 
ejer, som financier og som regulator. 
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1.4.1. Ejerskab 
Som ejer markerede staten sig naturligvis mest iøjnefaldende ved at eje radio- og tv-kanalerne via 
Statsradiofonien. Kun i 1958-62 var der privat konkurrence på radiomarkedet. Staten ejede desuden 
så godt som hele telenettet, herunder senderstationerne.  P&T var ejer af teleselskaberne i 
Sønderjylland og på Møen og desuden tilsynsmyndighed for al teletrafik. Som ejer og driftsherre af 
medievirksomheder er staten en del af mediesystemet. 
 
1.4.2. Finansiering, former og størrelse 
Som financier var hovedindsatsen finansieringen af Statsradiofonien. Midlerne blev fremskaffet 
gennem opkrævning af afgifter for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere (licens). Størrelsen 
på licensen blev fastsat af ministeren med tilslutning fra finansudvalget. Opkrævningen stod 
Danmarks Radio for. I perioden1960/61-1964/65 indkom der langt mere i licens, end Danmarks 
Radios budget krævede. Overskuddet blev anbragt i Radiofonden, som Danmarks Radio ikke kunne 
røre uden ministerens tilladelse. Udviklingen var således: 
 
Tabel 1.8. Danmarks Radios økonomi 1960/61-1964/65 efter Betænkning 592/1970, s. 197. 1964 beregnet som 
gennemsnit af 1963/64 og 1964/65. Tal i mio. kr. 
 
  Ind  Ud    Radiofonden        
1960/61  60   64 45 
1961/62  86   83 59      
1962/63  116   113 83,2         
1963/64  149           131  122           
1964/65  161           163 150 
1964      155   147 136 
 
Staten ydede imidlertid også indirekte støtte til dagbladene (afsnit 1.1.1) og direkte støtte  til 
produktion af spillefilm (afsnit 1.1.4). Den samlede statsstøtte og de samlede udgifter ses i tabel 1.9. 
 
Tabel 1.9. Statsstøtte og udgifter fordelt på statsejede og private virksomheder i mio. kr. i 1964 
  Udgifter  statsstøtte  støtte i %   
Dagblade 532  53  10   
Radio  64  68  106 
Tv  83  87  105 
Film  17  7  41  
I alt  696  215  31   
 
Værdien af statsstøtten udgjorde 31% af de midler, der blev brugt til at producere medieindhold for 
i 1964. Statens egne medier modtog 72% af den samlede statsstøtte (155 mio. kr.), de private fik 
28 % (60 mio. kr.). 
 
 
1.4.3. Regulering 
Statens regulering af mediesystemet var omfattende, men det er kun den eksplicitte regulering af 
medierne, der inddrages i denne redegørelse. Straffeloven og en række andre love gælder 
naturligvis også for medierne. 
 
Det kunstige ansvarssystem 
Dagbladene havde en særlig lov, Lov om Pressens Brug nr. 147 af 13. april 1938, der som det 
centrale i denne sammenhæng indeholder et kunstigt ansvarssystem, der på forskellig vis beskyttede 
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skribenten i forhold til chefredaktøren, chefredaktøren i forhold til skribenten og chefredaktøren i 
forhold til udgiveren (Betænkning 1205/1990, Medieansvar, s. 123-129). Ifølge lovens § 6, stk. 2 
kan strafansvar i almindelighed kun pålægges redaktøren og forfatteren. Ikke udgiveren, trykkeren 
eller distributøren. Redaktøren har ansvar for alt det unavngivne stof. Dette kan være anonymt, men 
det gælder også for indhold, der er forsynet med mærke eller pseudonym. Ved redaktør forstås den, 
der træffer afgørelse om avisens indhold, uanset om han betegnes som redaktør, chefredaktør, 
udgiver eller på anden måde. En redaktør er også ansvarlig uanset om en underordnet, f. eks. en 
redaktionssekretær, har truffet afgørelsen. En artikel betragtes som skrevet af en navngiven 
forfatter, hvis det er den virkelige forfatters navn, der er anført ved artiklen, og hvis angivelsen 
heraf er sket med forfatterens indforståelse. Er der tale om falsk navn, er redaktøren ansvarlig.  
 
Da redaktøren er ansvarlig for alt unavngivet indhold, kan han også gøres ansvarlig for artikler, han 
ikke har læst, f. eks. fordi han var fraværende, da beslutning om artiklens publicering blev truffet. 
Hvis han har læst artiklen, før den blev trykt, anses han for forfatteren og pådraget sig 
forfatteransvar. 
 
En navngiven forfatter er ansvarlig for artiklen efter straffelovens almindelige regler enten alene 
eller i visse tilfælde sammen med redaktøren. Hvis en navngiven artikel er skrevet af en anden end 
redaktøren men efter opfordring fra denne eller i samarbejde med redaktøren, kan redaktøren og den 
navngivne forfatter begge drages til ansvar. Dette gælder endvidere, hvis redaktøren var vidende om 
skriftets indhold, og hvis det havde en navngiven medarbejder ved avisen som forfatter. I så tilfælde 
skal redaktøren dog enten have viden om, at indholdet var urigtigt, eller det skal fremgå af 
omstændighederne, at han burde have undersøgt det nøjere. 
 
Der er således tre beskyttelser i princippet om det kunstige ansvarssystem. Ved at chefredaktøren 
har ansvar for alt, der ikke er navngivet, eller som ikke er urigtigt, beskyttes han i forhold til 
udgiveren. Hvis der var et udgiveransvar/ejeransvar, ville denne på lovens grund kunne skride ind i 
forhold til chefredaktørens redaktionelle dispositioner. Da chefredaktøren har ansvar for 
unavngivne artikler, beskyttes skribenter, der ønsker sager frem uden at skulle risikere strafansvar. 
Og da chefredaktøren kun er ansvarlig for navngivne artikler, hvis han vidste eller burde vide, at de 
var urigtige, beskyttes han overfor skribenten. 
 
I forholdet mellem chefredaktion og journalister gælder det sålkedes, at chefredaktøren er ansvarlig 
for alt, der ikke er navngivet af bladets ansatte. Hvis journalisterne skriver under eget, rigtige navn, 
er chefredaktøren kun ansvarlig, hvis han har opfordret til det, eller hvis han havde kendskab til 
artiklen og måtte vide, at den indeholdt urigtige oplysninger. Disse forhold kan derfor få betydning 
for udviklingen af forholdet mellem ejer/udgiver og chefredaktør, og mellem chefredaktør og 
ansatte journalister. 
 
Berigtigelsesnævn 
Presseloven fra 1938 indeholdt endvidere bestemmelser om et Berigtigelsesnævn (Rasting 1951, s. 
154-169). Redaktøren af et dagblad er forpligtet til uden vederlag og uforandret at trykke en 
berigtigelse af oplysninger af faktisk karakter, som bladet har bragt. Begæring kan kun fremsættes 
af dem, som oplysningen er egnet til “at paaføre en ikke uvæsentlig Skade i økonomisk Henseende 
eller i Offentlighedens Omdømme”. Retten til berigtigelse gælder ikke kun enkeltpersoner, men 
også kollektive enheder som politiske partier, selskaber og offentlige myndigheder. Også 
udlændinge kan kræve berigtigelse. Hvis den ansvarshavende redaktør ikke vil optage berigtigelsen, 
kan den part, der kræver berigtigelsen, indanke afslaget for et berigtigelsesnævn. Nævnet består af 
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tre personer. Formanden skal være højesteretsdommer, og de to andre skal udpeges af pressens 
organisationer. Den ene efter indstilling fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation, den anden 
skal indstilles af Dansk Journalisters Fællesrepræsentation, og justitsministeren udnævner dem alle. 
Journalistorganisationerne står altså i denne sammenhæng på lige fod med dagbladenes 
organisationer.  Berigtigelsesnævnet træffer den endelige administrative afgørelse af, om bladet var 
forpligtet til at optage berigtigelsen. Hvis nævnet mener, at redaktørens afslag var åbenbart 
urimeligt, kan det pålægge ham en bøde. Han skal desuden snarest optage berigtigelsen. Og hvis 
indankningen omvendt måtte anses for åbenbart urimelig, kan den part, der har foretaget 
indankningen, også pålægges en bøde. 
 
Kildebeskyttelse 
Et af det kunstige ansvarssystems formål er at beskytte skribenter, der ønsker anonymitet. Denne 
beskyttelse var udvidet i Retsplejeloven af 1916, § 170, stk. 4 med en bestemmelse om journalisters 
vidnefritagelse, således at de ikke kunne tvinges til at oplyse navnet på den anonyme forfatter eller 
kilden til en oplysning. Fritagelsen gjaldt imidlertid kun redaktøren eller redaktionssekretæren, dog 
ikke hvis sagen angik en forbrydelse, der kunne medføre højere straf end hæfte. Andre journalister 
kunne ikke påberåbe sig tavshedspligt. Det skete, at almindelige journalister forsøgte at anvende 
retsplejelovens § 170, stk. 2, der gjorde det muligt at nægte at afgive forklaring i en straffesag, hvis 
besvarelsen af spørgsmål måtte forudsættes at ville udsætte vidnet for tab af borgerlig agtelse eller 
velfærd. Men domstolenes praksis viste, at brud på kildebeskyttelsen ikke ansås for at kunne 
medføre tab af borgerlig agtelse eller velfærd (Frøbert 1976, s.147f.).  
 
Sendetilladelser 
Danmark rådede over radiokanaler i lang- og mellembølgeområdet, og sendetilladelserne var tildelt 
Statsradiofonien til program 1 og 2. Danmark havde endvidere tre FM-radiokanaler, hvoraf den ene 
stod tom indtil 1963, hvor Danmarks Radios program 3, Musikradioen, begyndte at sende (herom i 
kapitel 9). Staten havde i 1962 anvendt sin myndighed til at beslaglægge Radio Mercur og lukke 
senderen (se kapitel 2). De to andre FM-kanaler var tildelt Statsradiofonien til program 1 og 2. Ved 
den europæiske radiofonikonference i Stockholm i 1952 havde Danmarks endvidere fået tildelt en 
tv-kanal i VHF- området med otte sendere. Statsradiofonien var tildelt sendetilladelsen. Alle 
frekvenssæt var således taget i brug i 1963. 
 
Regulering af ejerskab 
På filmområdet havde staten opstillet ejerskabsregler, der skulle holde filmproduktion, 
filmudlejning og biografdrift adskilt. Biografdrift krævede bevilling. Det gjorde filmproduktion 
ikke, men hvis den samme person ejede en biograf og et produktionsselskab, var der særlige krav til 
filmproduktionen. Den samme person måtte endvidere ikke både eje et produktionsselskab og en 
distributionsvirksomhed. 
 
Indholdsregulering 
Indholdet i film, radio og fjernsyn var statsreguleret.  Film var siden biografloven i 1922 
underkastet Statens filmcensur, hvor censorer skulle forbyde “Billeder, hvis Forevisning vil virke 
forraaende eller paa anden Maade moralsk nedbrydende”. Statsradiofoniens udsendelser skulle være 
“af alsidig, kulturel og oplysende art”, dvs. public service broadcasting (jfr. afsnit 0.11). Mere 
detaljerede indholdsbestemmelser fandtes ikke. 
 
Kontrol af statsvirksomheder 
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Statens kontrol med egne virksomheder var svag, idet de alle reelt var selvregulerende. Dog var 
P&T tilsynsførende med telefonselskaberne. 
 
1.5. Det europæiske økonomiske Fællesskab 
Rom-Traktaten var trådt i kraft i januar 1958, og seks lande var medlemmer: Frankrig, 
Vesttyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg. Danmark overvejede medlemskab, men 
den franske præsident Charles de Gaulle nedlagde veto imod Storbritanniens optagelse i januar 
1963, og dermed mistede Danmark interessen for optagelse. 
 
1.6. Sammenfatning 
Betragtes alle mediemarkederne samlet, fremtræder en række karakteristika, der kom til også at 
blive grundlag for mediepolitikken de efterfølgende mange år. Der var tæt forbindelse mellem 
medietyper og ejerskab. Staten ejede alle elektroniske medier og reelt hele telenettet. De private 
ejede de trykte medier og filmen. Krydsejerskab på tværs af disse medietyper var ukendt, dog 
kontrollede dagspressen indholdet i Pressens Radioavis. Dagbladsmarkedet var økonomisk set langt 
det største. Udgifterne var i 1964 omkring 532 mio. kr. Danmarks Radios samlede driftsudgifter var 
i 1964 ca. 147 mio. kr., fordelt med 83 mio. kr. til tv og 64 mio. kr. til radio, når fællesudgifterne 
var fordelt.  Danske film på biografmarkedet omsatte årligt i 1960-1964 for ca. 30 mio. kr., og de 
danske filmproduktionsselskaber udsendte ca. 20 film, der hver kostede ca. 3/4 mio. kr.  
 
Dagbladsmarkedet var med andre ord omkring syv gange så stort som tv-markedet, 18 gange så 
stort som det samlede danske biografmarked og 31 gange større end det, der blev brugt til at 
producere danske spillefilm. Alle medier modtog statsstøtte. Dagbladsmarkedet var præget af stor 
reduktion i antallet af enheder, men en fastholdelse af det samlede oplag. Den samlede økonomi var 
kritisk, men ekspanderede i volumen bl.a. i kraft af stigende annonceindtægter. Nogle virksomheder 
havde dog pæne overskud. Dagbladsmarkedet var klart opdelt i et hovedstadsmarked og en række 
isolerede provinsmarkeder, og eneste landsdækkende nyhedsformidler var Pressens Radioavis. Tv 
var endnu ikke begyndt at sende nyheder. Filmbranchen var opsplittet i en række små, økonomisk 
svage enheder. 
 
Og værdien af den samlede statsstøtte udgjorde 31% af de i alt 696 mio. kr., der blev brugt til 
produktion af aviser, radio, tv og film. Staten tog selv knapt 3/4 af støtten, de private fik godt ¼. 
 
De dagblade, der var tilknyttet de borgerlige partier, dominerede klart både i antal og andel af 
oplaget. De socialdemokratiske dagblade stod kun for omkring 10% af de solgte aviser, skønt 
partiet ved valget i 1960 fik partiet 42% af stemmerne. Kun omkring 10% af aviserne var ikke 
partitilknyttede. I Statsradiofonien var styreforholdene frem til 1959 præget af en blanding af 
politisk parallelisme, forsøg på en professionel ledelse samt stærk repræsentation af civilsamfundet, 
herunder dagspressen. Socialdemokratiet sad dog på både formandsposten i Radiorådet og 
Programudvalget, så den partipolitiske styrke kan ses som en omvendt spejling af forholdene på 
dagbladsmarkedet. 
 
Uddannelse af journalister og programmedarbejdere i Statsradiofonien var næsten ikke 
eksisterende. Men den faglige bevidsthed var voksende, hvad programmedarbejdernes oprør i 1957 
viste, og som også kan ses i journalisternes forsøg på at få skabt et presseråd. Dagspressens 
udgiver- og redaktørforeninger hindrede dog dette via en alliance med de jurister, der sammen med 
bekymrede borgere havde klaget over pressens sensationsmageri og de mange freds- og 
ærekrænkelser.  
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Ønske om større autonomi for de ansatte blev formuleret i stigende omfang, men endnu var det 
ledelserne, der stod stærkest, både i Statsradiofonien og på dagbladene. Journalisterne fik i 1961 
omsider skabt en enhedsorganisation af ansatte på aviserne, men programmedarbejderne i 
Statsradiofonien var udelukket, kun journalisterne ved Pressens Radioavis kunne blive medlemmer.  
 
Staten kontrollerede fuldstændigt radio- og tv-markedet, men Radio Mercurs opdukken og succes 
viste, at der var utilfredshed med i hvert fald udbuddet af radioprogrammer. Tv-mediet var i kraftig 
vækst, både seermæssigt og økonomisk.  Danmarks Radios udgifter blev mere end fordoblet fra 
1960/61 til 1964/65. Også reklamemarkedet nærmest eksploderede: fra en omsætning på 400 
mio.kr. i 1953 over 613 mio. i 1958 til 1029 mio. kr. i 1963 (Kjær-Hansen & Olufsen 1974, s. 69). 
Lå de nye muligheder for økonomisk ekspansion på mediemarkedet derfor i en kombination af tv 
og reklame? Forbrugerne havde jo ikke udtrykt utilfredshed med reklamefinansiering af radio69, og 
opslutningen til Radio Mercurs udsendelser havde været imponerende.  
 
Men den dominerende tilgang til mediesystemet var ikke at se det som et system af økonomiske 
markeder, men som forskellige måder, hvorpå befolkningens politiske og ideologiske holdninger 
blev påvirket. Det kan forklare den store interesse hos de politiske partier for at styre indholdet i 
dagbladene, radio, tv og i filmene med en omfattende kontrol på flere niveauer. 
 
Det var i dette mediesystem et evt. privat, dansk TV 2 skulle placeres, og det ville under alle 
omstændigheder ikke blev nogen let opgave at realisere.  
  

 
69 Ugens Gallup, artikel nr. 31, 1. juli 1958, s. 1. Spørgsmål var stillet således: “Der er planer om at oprette en 
radiosender om bord på et skib i internationalt farvand. Denne radio vil 6 timer hver aften sende underholdnings- og 
reklameudsendelser på dansk. Er De tilhænger eller modstander af oprettelsen af en sådan sender?”. Svar: Tilhænger: 
34%. Modstander 5%. Ligeglad 38%. Ikke taget standpunkt 23%.   
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Kapitel 2. Forslag om et TV 2, 1959-1973 
 
2.1. Indledning 
I kapitel to starter den egentlige fortælling.  Først omtaler jeg om et dramatisk brud i 1958 på 
statens monopol på udsendelse af radio- og tv-programmer, der endda fandt sted, før monopolet 
blev lovfæstet i 1959. Det er under Folketingets drøftelserne af denne lov, at de første tanker om et 
privat, reklamefinansieret dansk TV 2 bliver fremlagt. Sidenhen følger jeg forlagene om et TV 2 
frem til 1973, hvor Danmark blev medlem af Fællesmarkedet.    
 
2.2. Radio Mercur 
Lørdag den 2. august 1958 kl. 18.01 lød Pedro Bikers stemme på FM-frekvensen 93,12 MHz: “De 
lytter til Radio Mercur!”. Lyden blev sendt fra en position i Øresund, tæt på Drogden Fyr, hvor 
skibet Cheeta Mercur var ankret op i internationalt farvand. Det var formentlig verdens første 
piratradio, der gav lyd fra sig, og snart blev de første reklamer sendt: Toms Fabrikker A/S 
annoncerede kl. 18.15 i tilknytning til det sponsorerede musikprogram ”Guldbarrer om bord”. 
Radio Mercur var privat, ejet og drevet af operatørselskabet Radio Mercur A/S med sølvgrosserer 
Ib Fogh som største aktionær70. 
 
Den nye piratradio var en sensation, dagbladene var fulde af historier om den, og efter lidt 
indkøringsvanskeligheder blev den hurtigt en succes. Dels bragte den en masse musikalsk 
underholdning, bl.a. ansatte man som sit husorkester Danmarks bedste big band, Ib Glindemanns 
orkester, og ikke mindst blev den opkommende rockmusik et trækplaster. Sådan noget sendte 
Statsradiofonien nemlig ikke. Dels havde den en uformel ungdommelig tone, forskellige former for 
konkurrencer og lytterønsker. F.eks. kunne man få sin hade-grammofonplade smadret i studiet for 
åben mikrofon. Og hurtigt fik Radio Mercur et scoop. Entertaineren Victor Borge var hjemme fra 
USA på ferie, og det forlød, at Statsradiofonien var interesseret i en udsendelse med ham. Men der 
kom ingen aftale, da honoraret var langt mere, end statens radiofoni ville betale. Straks slog 
piraterne til og betalte ifølge dagbladene det største honorar, der nogensinde var givet for en times 
underholdning i Danmark. Radiokæden Fona var sponsor for udsendelsen, der blev produceret den 
12. august 1958 i Odd-Fellow Palæet med plads til 1.200 tilskuere. 56.000 havde forsøgt at få billet. 
 
Statsradiofoniens ledelse var naturligvis ikke begejstrede for situationen. Radiorådsformanden 
Peder Nørgaard mente, at “radioskibets udsendelser repræsenterer en uholdbar tilstand, der ikke kan 
vedvare”. Og P&T’s politiske chef, Trafikminister Kai Lindberg, oplyste, at han havde meddelt 
Radio Mercurs ledelse, at men ikke kunne se med sympati på udsendelserne. Men begge veg tilbage 
for et politisk indgreb, og i stedet håbede de på, at P&T via tekniske argumenter kunne få lukket for 
senderen. Bl.a. ved at klage over forstyrrelse i radiomodtagning til Den internationale Teleunion 
(ITU), der havde tildelt Danmark og Sverige hver tre sæt FM-frekvenser. Radio Mercur oplyste i 
den forbindelse, at man var villig til at skifte frekvens, hvis der var forstyrrelser. Men da ikke alle 
FM-frekvenserne blev brugt, hverken i Sverige eller Danmark, blev det ikke nødvendigt.  Og 
tilsyneladende havde piraterne læst loven godt. Den talte om regulering af “radioanlæg i bevægelige 
stationer”, bl.a. skibe og fly, men Cheeta Mercur var jo fast forankret og lå desuden i internationalt 
farvand, hvor Danmark ikke havde jurisdiktion. 
 
Da folketinget derfor i foråret 1959 skulle behandle det længe ventede forslag om justering af 
ledelsen af Statsradiofonien (jfr. afsnit 1.2.4), var Radio Mercur stadig til stede med populære 

 
70 Kilde til afsnittet om Radio Mercur er Nørgard 2003. 
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udsendelser i privat regi, finansieret af reklamer og sponsorering. Det havde ikke været muligt at 
finde en lovbestemmelse, der kunne stoppe stationen. Og kunne monopolet på radio brydes – 
muligvis var det ulovligt, men lyttersucces var en realitet og finansieringen på plads – kunne det 
måske også ske på fjernsynsområdet. 
 
2.3. Justering af radioloven i 1959 
Den 6. marts 1959 fremsatte den radikale undervisningsminister, Jørgen Jørgensen lovforslaget71. 
Det var identisk med Radiolovsudvalgets, hvor alle Folketingets partier minus DKP havde godkendt 
det. Man kunne derfor forvente en hurtig og uproblematisk gang gennem Tinget.  Men det blev 
anderledes. Både spørgsmålet om Programudvalgets sammensætning, om monopolbrud og om 
reklamefinansiering kom på dagsordenen og afslørerede uenighed. Det er også værd at bemærke, at 
både Venstre og De konservative lod sig repræsentere i debatten af folketingsmedlemmer, der ikke 
havde siddet i Radiolovsudvalget72.  
 
2.3.1. Programudvalget 
Der var reelt ingen indvendinger imod Radiorådets sammensætning. Folketinget skulle frit kunne 
vælge ti repræsentanter for lyttere og seere, og finansudvalgspartierne hver ét. 
Undervisningsministeren to og endelig stillede P&T med en teknisk sagkyndig. Uenigheden angik 
programstyringen. Skulle Programudvalgets sammensætning stå i selve loven, hvad den ikke hidtil 
have gjort, og skulle opgaven være af dirigerende eller kontrollerende art? Med andre ord - 
forhåndscensur eller efterkritik? (jfr. afsnit 1.2.4) Lovforslaget nævnte kun noget om 
sammensætningen, og som Radiolovsudvalget havde anbefalet, var de tilforordnede i lovforslaget 
uden stemmeret og skulle udpeges i samarbejde mellem minister og Radioråd. Programudvalgets 
egentlige arbejdsopgave var ikke nævnt, den skulle lægges fast i Bekendtgørelsen for Radiorådet, 
som var Undervisningsministerens gebet. Her stod der i den gældende fra 1950: 
 
“Programudvalgets opgave skal i hovedsagen består i en gennemgang og kritik af de af 
programledelsen udarbejdede forslag til programmer samt en fastlægning af de for programmerne i 
almindelighed gældende principper, alt under ansvar for radiorådet” (Bekendtgørelse af 
forretningsorden for radiorådet nr. 400 af 30. september 1950, § 7). 
 
Altså den dirigerende rolle, der var kritiseret så voldsomt i den offentlige debat. Socialdemokratiets 
ordfører, Nina Andersen, tilsluttede sig ministerens forslag om Programudvalgets sammensætning 
uden at spørge til opgaven. Venstres Poul Hartling mente, at kritikken af den bestående ordning var 
overdreven, men han ville godt i folketingsudvalget høre nærmere om ministerens tanker om 
opgaven. Selv ville han foretrække, at Programudvalget fik en kontrollerende, ikke en dirigerende 
rolle (sp. 3965). Ordføreren for Det konservative Folkeparti, Hanne Budtz, var heller ikke 
overbevist af rimeligheden i den offentlige kritik og fandt, at der ikke var noget bedre end det 
foreliggende forslag, men hun var modtagelig for positive forslag til ændringer (sp. 3974). Det 
radikale Venstres ordfører, Helge Larsen, var meget usædvanligt ikke enig med sin partifælle, 
ministeren. Larsen mente, at ingen af de foreslåede ændringer var velbegrundede (sp. 3979). Altså 
modstand imod at fratage de tilforordnede stemmeretten og uvilje mod, at Radiorådet skulle blande 
sig i ministerens udpegning af dem. Endelig mente han ikke, at Programudvalget skulle lovfæstes.  

 
71 L 121. Forslag til Lov om radiospredning. Frem 6. marts 1959 FF 3470, som fremsat A 2311, 1. behandling FF 3952 
og 3994, betænkning B 1113, 2. behandling FF 5283, ny udvalgsbehandling, 3. behandling FF 5378. Som vedtaget C 
1083. Stadfæstet den 11. juni 1959 som Lov nr. 215. 
72 I udvalget sad for Venstre Erik Eriksen og Harald Nielsen, i Folketinget var Poul Hartling Venstres ordfører. Poul 
Sørensen og Alex Reedtz-Thott var De Konservatives medlemmer af udvalget, mens Hanne Budtz var ordfører i tinget. 
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Han frygtede reelt “et partipolitisk domineret Radioråd”, der også skulle styre programpolitikken. 
Uden selv at fremsætte det som forslag – han var jo partifælle med ministeren – citerede han en 
ordning, Kristeligt Dagblad havde omtalt. Radiorådet skulle føre tilsyn med og kontrollerer 
økonomien. I stedet for et Programudvalg skulle Danmarks Radio programmæssigt ledes af et 
repræsentantskab, sammensat af mennesker fra “de store kulturbærende grene i vort samfund […], 
skole og kirke og kunst og videnskab”(sp. 3980). Repræsentantskabet skulle dels fastlægge 
generelle retningslinjer for udsendelserne, dels udøve efterkritik. Undervisningsministeren kunne 
udpege medlemmerne, “idet det almindeligt gældende krav om alsidighed og ligelighed i radioen 
kunne være rettesnor for disse udnævnelser” (sp. 3981). Altså et forslag om at styrke civilsamfundet 
på bekostning af de politiske partiers indflydelse.  Han håbede, at nye synspunkter på 
problematikken kunne komme frem under udvalgsbehandlingen. 
 
Det gjorde de måske, men det ses ikke i Betænkningen. Helge Larsen havde imidlertid fået stoppet 
de foreslåede ændringer, således at Programudvalget ikke blev lovfæstet. Dets udnævnelse, 
sammensætning og opgaver skulle som tidligere lægges fast af Undervisningsministeren i 
Radiorådets forretningsorden. Ministeren havde oplyst over for udvalget, at den i store træk ville 
blive som hidtil. Og sådan blev det. Programudvalget forblev dirigerende, de tilforordnede beholdt 
deres stemmeret, og antallet blev øget til otte, medens Radiorådet udpegede andre otte. 
Civilsamfundet vandt noget af det tabte tilbage. Udvalgets kompetence blev præciseret: 
 
“§ 8, stk. 1. Programudvalgets opgave skal i hovedsagen bestå i en gennemgang og kritik af de af 
programledelsen udarbejdede forslag til og de allerede udsendte programmer samt en fastlægning af 
de for programmerne i almindelighed gældende principper, alt under ansvar for radiorådet.  
Stk. 2. Følgende sager skal forelægges programudvalget til godkendelse: a. Præliminære 
programmer. b. Forslag til repertoireplaner. c. Fortegnelser over hørespil og skuespil  samt 
spillefilm, indsendte foredragsmanuskripter og indsendte forslag til foredrag og diskussioner, der 
tænkes antaget eller afvist. d. Henvendelser angående transmissioner af møder, begivenheder og 
lignende. e. Sager vedrørende programspørgsmål af principiel betydning, politiske udsendelser elle 
lignende. 
Stk. 3. Følgende sager skal forelægges programudvalget til underretning: a. oplysning om 
ændringer, som det på grund af afbud har været nødvendigt med kort varsel at foretage med hensyn 
til diskussionsdeltagere og lignende. b. Oplysning om indholdet af programposterne  “Aktuelt 
kvarter”, “Orientering” og “TV-aktuelt”. […]” (Bekendtgørelse af forretningsorden for radiorådet 
nr. 321 af 25 november 1959). Programudvalget bevarede virkelig dirigentstokken. 
 
2.3.2. Monopol og reklame 
Lovforslaget gav Danmarks Radio eneret til udsendelse af radio og fjernsyn, og licens var eneste 
lovlige finansieringsmåde. Og på trods af partiernes tilslutning til lovforslaget, da det blev 
udarbejdet i Radiolovsudvalget, havde både Venstre og De Konservative forud for drøftelsen ved 
første behandling antydet, at de alligevel ikke sluttede op bag monopolet. 
 
Ordføreren for Socialdemokratiet, Nina Andersen, startede derfor sit indlæg med at fastslå sit partis 
standpunkt til “de principper, hvorom der kan blive uenighed” (sp. 3953). Og hun koblede – som 
Radio Mercur havde gjort det – privat eje og reklamefinansiering sammen. 
 
”Vi er af den opfattelse, at det massepåvirkningsmiddel, som radio og fjernsyn er, ikke bør være på 
private hænder”. Derfor nej til privat forretning i æteren. ”Sådanne [private] stationer må antages at 
skulle finansieres ved annonceindtægter, og det er et spørgsmål, om ikke annoncørernes interesser 
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kræver en sådan – ja, man tør vel kalde det – popularisering af programmerne, at det ikke vil kunne 
undgå at påvirke også de officielle radiosprogrammer til skade for de mere krævende lyttere, og en 
popularisering, som samtidig vil hindre en efterleven af lovens krav om, at udsendelserne skal være 
alsidige, kulturelle og oplysende” (sp. 3953-54)73. 
 
Ud over denne direkte effekt på egne programmer og den indirekte indflydelse på den 
konkurrerende Danmarks Radios programmer, har hun yderligere tre argumenter imod den 
konkurrence, som en privat, reklamefinansieret radiofoni ville medføre. Først anfører hun, at den 
ekstra efterspørgsel på det begrænsede antal kunstnere i Danmark vil føre til et stigende 
omkostningsniveau (sp. 3954)74. Dernæst mente hun, at priserne på reklamerne ville blive så høje, 
at det først og fremmest bliver de meget pengestærke koncerner, der kan betale annonceringen til 
skade for de mindre firmaer i dansk erhvervsliv. Hendes tredje argument var hensynet til pressen, 
især provinsaviserne. Deres vanskeligheder ville blive øget, og det ville være bittert at se de lokale 
blade forsvinde til fordel for private pengeinteresser (sp. 3954, jfr. afsnit 1.1.1).  
 
Helge Larsen fra De Radikale er især bekymret for alsidigheden og grundlovens bud om 
ytringsfrihed. ”På [radioens og fjernsynets] område gælder det nemlig ikke, at fuld frihed er 
ensbetydende med sikring af ytringsfriheden. Det kræver så store investeringer at oprette og drive 
radio- og fjernsynssendere, at kun økonomisk meget stærke enkelt-personer, aktieselskaber eller 
organisationer kan magte det, og hvordan går det så med ytringsfriheden? Vil de økonomisk svage 
have fri adgang til æteren? Nej, det vil de ikke. Og vil de økonomisk stærke, hvis interesse i 
udsendelserne først og fremmest vil være af økonomisk art, tage det fornødne hensyn til 
ytringsfriheden? Jeg tvivler meget stærkt derpå” (sp. 3976). Han mener, at erfaringerne fra USA 
viser, at ”de kommercielle programmer som oftest hverken [er] afgjort gode eller afgjort dårlige, 
men uendelig banale, sukkerstads indpakket i cellofan” (sp. 3977). 
 
Også ministeren, Jørgen Jørgensen, ser effekterne af den direkte økonomiske interesse som 
skadelige: ”Det kan meget vel tænkes, at en monopolradio vil være friere end en såkaldt fri radio, 
der må og vil tage kampen op med kapitalstærke konkurrenter, for hvem hensynet til 
udsendelsernes lødighed kommer i anden række” (sp. 3994f.). 
 
Retsforbundets Niels Andersen og kommunisten Villy Fuglsang tilføjede ikke noget nyt til 
argumentationen imod privat eje og reklamefinansiering. 
 
Det gjorde til gengæld Poul Hartling fra Venstre og Hanne Budtz fra De Konservative.  
 
Hartling lovpriser den tekniske udvikling, der har gjort radioen til et fuldkomment apparat og som 
har ført til, at også fjernsynet er blevet voksen. ”Radioen er blevet et meddelelsesmiddel, som når 

 
73 Nina Andersen foregriber en diskussion af effekten af det reklamefinansierede TV 2, der først udfoldede sig i 
1980erne og 1990erne, nemlig om TV 2 havde medført en forøget programkvalitet i DR eller det modsatte. Hun synes 
at mene, at konkurrencen fra det private, reklamefinansierede TV vil føre til en forfladigelse af “de officielle 
radioprogrammer”. Men om det sker, er både et spørgsmål om ledelsens og medarbejdernes loyalitet over for 
programopgaven og sikkerhed for en tilstrækkelig økonomi til at løse den. 
74 Samtiden var bekymret for denne effekt, og frontfigurerne for Radio Mercur (Peer Jensen og Ib Fogh) havde således i 
et forsøg på at berolige gemytterne på en pressekonference i starten af juni 1958 meddelt, at Radio Mercur ”ikke havde 
i sinde at udkonkurrere Statsradiofonien ved at overbyde optrædende kunstnere” (Nørgaard 2003, s. 30). Poul Hartling 
fra Venstre fangede skarpt den langsigtede effekt i denne tankerække: ”statsmonopolet [skal] altså bl.a. bruges til at 
holde lønningerne nede, eller at man i hvert tilfælde ikke vil af med statsmonopolet af frygt for, at kunstnerne skulle 
kunne opnå højere løn” (sp. 4000).  
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alle og derfor er den blevet et middel til at påvirke os alle, måske det stærkeste middel, vi kender i 
dag. [...] Denne store indflydelse, denne enorme mulighed betyder, at radioen må være et oplagt 
fællesforetagende. Den må være hele folkets sag og skal ikke præges af nogen særinteresse eller 
nogen speciel kreds. Vi er enige om, at der må være en statsradio, og da den skal være gæst i hvert 
eneste hjem, må den være sådan, at alle danske hjem kan være tjent med at have den inden for 
dørene. Derfor er der straks to krav, som må stilles til radioens og fjernsynets programmer: de må 
være alsidige, og de må have et vist niveau. Det ensidige, det fanatiske, det stærkt agitatoriske må 
man være på vagt over for. Det er ikke enhver agitator, der kommer til ens dør, som man vil byde 
indenfor. Enhver må have den ensidige politiske og religiøse opfattelse, han vil, men det er ikke 
derfor rimeligt, at radioen på ensidig vis skal bringe disse opfattelser ind i hvert eneste hjem. På 
samme måde må man forlange en vis kvalitet. Det vovede, det tarvelige, det fladbundede må enhver 
have ret til at dyrke efter sit behag, men det kan umuligt være velkomment i ethvert dansk hjem” 
(sp. 3960-61). Princippet bag den programpolitik, Venstre her støtter, er neutralitet, ikke alsidighed, 
jfr. afsnit 1. 2.4. 
 
Venstre anerkender, at det er en fællesopgave i samfundet at finansiere en statsradio. ”Vi anser det 
videre for rimeligt at opkræve en radioafgift til at drive denne fælles radio for, og vi synes, det er et 
godt princip, at radioens økonomi skal hvile i sig selv, altså at afgiften skal betale udgifterne ved 
driften af statsradioen. Men spørgsmålet er, om den skal have monopol, “om man altså skal forbyde 
privatmand at forsøge sig” (sp. 3966). Han mener, at hvis der teknisk set er plads til andre 
radiosendere, “kan vi ikke indse, at der ikke skulle være god mening i at drøfte en frihed, en 
koncessionsordning, eller hvordan det nu skulle være, sådan at man under ansvar kunne have ret til 
at udsende, hvad der ikke kan genere andre” (sp. 4001). 
 
Hermed er spørgsmålet stillet, men jo ikke besvaret. Og Poul Hartling undlader at komme med en 
egentlig positiv begrundelse for et brud på monopolet. Han anfører, at ”man siger, at en sådan radio 
er farlig, den kan sprede ting, som staten ikke er tjent med, eller at den kommer til at arbejde på et 
rent underholdningsniveau. På mig virker disse argumenter ikke overbevisende. Kan en 
monopolradio ikke også være farlig? [...] Hvis vi sørger for en god statsradio, hvem skulle det så 
kunne genere, at en privat styret radio spiller grammofonplader time efter time? Det siger sig selv, 
at der må gælde visse anstændighedsregler og ansvarsregler, svarende til dem, der gælder f. eks. for 
pressen. [...] Vi sætter altså et spørgsmålstegn ved eneretsbestemmelsen, og kan der ikke gives gode 
argumenter for at bevare den, vil vi foreslå den ophævet ”(sp. 3966).  
 
Harling forsøger at vende diskussionen. Det er dem, der ønsker monopolet fastholdt, der skal 
komme med de gode argumenter; dem, der ønsker privat, konkurrerende radiofoni, har en nærmest 
naturgroet ret til det og behøver derfor ikke at argumentere. Og det for den liberale tanke mest 
centrale element berører han ikke: finansiering på et kommercielt grundlag. 
 
Økonomien spiller imidlertid en betydelig rolle hos den anden tilhænger af monopolbruddet, den 
konservative Hanne Budtz. Men hun starter med spørgsmålet om monopolet. 
 
”Mit parti er af den opfattelse, at dette monopol ikke bør opretholdes. Det er simpelt hen ud fra et 
almindeligt konservativt principielt syn på monopoler, og man må vel erkende, at det er et gode, at 
der skabes konkurrence, der højner kvaliteten, hvad enten det er på en vare eller en kunstart, eller 
hvilken udsendelse der nu kunne være tale om. Dertil kommer, at der er noget urimeligt i at have og 
at give love, der ikke overholdes, og den nuværende statsradios monopol er faktisk brudt af Radio 
Mercur, uden at det, så vidt jeg kan se, sker på ulovlig vis” (sp. 3969). Hun spørger derfor: ”Er der 
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overhovedet nogen rimelig demokratisk begrundelse for at opretholde dette statsmonopol, således 
kan man vist kalde det, selv om radioen formelt er en selvejende institution?” (sp. 3969). 
 
Derefter går hun til finansieringsspørgsmålet. ”De økonomiske midler til driften [af Danmarks 
Radio] tilvejebringes gennem lytternes og seernes licenser, d. v. s. at denne indtægt er den eneste, 
og dermed er reklamer i Danmarks radio udelukket. Dette er jeg og flertallet i mit parti enig i. Vi 
mener, at virksomheden skal hvile i sig selv, og skulle der komme forøgede udgifter, ja, så må de 
hellere dækkes gennem en licensforhøjelse end gennem reklame. Det er også i høj grad for at 
bevare den høje standard, som jeg mener vi har i vore radioudsendelser, at jeg mener, vi ikke bør 
have reklame. Vi bør have uafhængige programmer, programmer, der er uafhængige af reklamen. 
[...] Dette, at en god udsendelse pludselig bliver afbrudt, for at der kan reklameres for en eller anden 
vare, og at det er firmaerne, der stort set bestemmer, hvilke udsendelser der skal finde sted, mener 
jeg i høj grad indebærer en forringelse af kvaliteten og kan hverken være ønskeligt eller fornødent” 
(sp. 3870). 
 
Det er derfor af hensyn til uafhængigheden og kvaliteten i udsendelserne, at hun og De 
Konservative ikke ønsker reklamer i Danmarks Radio. Men dette princip gælder kun den statslige 
radiofoni. ”At så de eventuelle private sendere må basere deres udsendelser alene på reklame, er en 
helt anden sag, det er det private erhvervslivs sag, og kan de indføre en underholdning med noget 
let stof, ja, så kan Danmarks radio aflastes tilsvarende og bringe en tilsvarende mængde mere lødigt 
stof” (sp. 3970)75. 
 
I den mere direkte konfrontation mellem ordførerne, der som regel fulgte efter de dengang meget 
veldisponerede ordførertaler, bebrejder Hanne Budtz Nina Andersen og Helge Larsen, at de 
sammenblandede spørgsmålet om monopolet med spørgsmålet om reklame. 
 
”Det er rigtigt, at i det øjeblik, man ophæver monopolet for Danmarks radio, skulle de eventuelle 
private sendere leve af reklame, men selv om det lovforslag, vi behandler her, hedder forslag til lov 
om radiospredning, går det jo ud fra en monopoltilstand, og derfor er det et reelt lovforslag om 
Danmarks radio, hvor vi er enige om, at reklame ikke skal indføres; men hvad man eventuelt ville 
foretage sig i private sendere uden for Danmarks radio, kunne jo i det øjeblik, de var tilladt, i og for 
sig ikke vedrøre folketinget. Nu har man i går og i dag her talt så meget om de kapitalstærke ikke-
monopolister – ellers er det gerne de kapitalstærke monopolister, vi hører om – men det må da vist 
blive erhvervslivets sag, og det er for mig et stort problem, om ikke Danmarks radio fortsat, med de 
mange licensbeløb, der tilflyder institutionen hvert år, vil være den mest kapitalstærke” (sp. 4003). 
 
Atter ingen principielle argumenter, hverken for monopolbrud eller for reklamefinansiering. Hun 
slutter da også sine indlæg med at bede tilhængerne af monopolet om at argumentere for, at 
Danmarks Radios monopolstatus er forenelig med bestemmelsen i grundlovens § 74 (“Alle 
indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal 
hæves ved lov”). Kan de ikke det, er der tale om grundlovsbrud (sp. 4003)76. 
 

 
75 Danmarks Radio kunne på denne måde indskrænkes til at sende det, den private tv-station ikke kunne eller ville 
sende. 
76 Hendes ønske om en sådan form for argumentation – at et monopol kan opretholdes af hensyn til almenvellet - 
optræder senere i den berømte Sacchi-dom, afsagt af EF-Domstolen den 30. april 1974 (C-155/73 Sacchi, Sml.1974 I-
409) Se mere herom i afsnit 11.1. 
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 ”Jeg kan ikke se, at frygten for, at en institution ikke skal fungere helt, som man ønsker det, og 
frygten for, at den skal blive underlødig – hvad jeg selvfølgelig ikke ønsker – er tilstrækkelig 
begrundelse for ligefrem at begå en grundlovsovertrædelse” (sp. 4009f.) 
 
2.3.3. Udvalgsbehandling og vedtagelse 
Under første behandling af lovforslaget var det tydeligt, at folketingsmedlemmerne var usikre på, 
om det rent sendeteknisk var muligt at bryde monopolet (f. eks. sp. 3995, 4001, 4003)77. 
Udvalgsbehandlingen afklarede i nogen udstrækning dette, idet afdelingsingeniør Børge Nielsen fra 
P&T havde deltaget i et samråd. Betænkningen indeholdt dog intet systematisk om det 
sendetekniske, men Nina Andersen gennemgik forholdene i sin ordførertale ved 
andenbehandlingen.  
 
Her oplyste hun, at Danmark havde rådighed over frekvenser til ét landsdækkende tv-program. 
Derfor er der hverken legal eller teknisk mulighed for at oprette private tv-stationer i Danmark.  
 
Anderledes med FM-radio. ”Her foreligger altså en teknisk og legal mulighed for, at der kan 
oprettes FM-stationer, som ikke vil forstyrre udsendelserne fra Danmarks radio” (sp. 5287). 
Problemet var imidlertid, at Danmarks Radio på dette tidspunkt arbejdede med planer om regionale 
udsendelser, og hertil skulle det tredje sær af FM-frekvenser benyttes, oplyste hun. ”Man må 
[derfor] være klar over, at man [ved at stille den tredje mulighed for udsendelser på FM til rådighed 
for private stationer] antagelig for en lang årrække afskærer Danmarks radio fra muligheden for at 
sende regionalt, samtidig med at man sender rigsprogrammet” (sp. 5288)78. 
 
Hendes delvist forkerte oplysninger afskrækkede dog ikke et mindretal bestående af Venstre og Det 
konservative Folkeparti i betænkningen for første gang i Folketingets historie at fremsætte et forslag 
om at bryde Danmarks Radios monopol. Partierne var gået sammen om følgende ændringsforslag: 
 
”§ 1. Danmarks radio er en selvstændig offentlig institution, der varetager statens radiospredning 
omfattende såvel radiofoni som fjernsyn. 
Stk. 2. Efter aftale med undervisningsministeren kan ministeren for offentlige arbejder på vilkår, 
som af ham fastsættes, give tilladelse til eller eneretsbevilling for oprettelse og drift af radiofoni- og 
fjernsynsstationer” (jeg fremhæver). 
 

 
77 Børge Nielsen fra P&T havde dog i 1952 offentliggjort en pædagogisk udformet artikel (Nielsen 1952), der omtalte 
resultaterne fra den første Stockholmkonference om frekvensplanlægning i 1952. Det fremgår heraf, at Danmark fik 
rådighed over ét landsdækkende frekvenssæt til tv i VHF-området samt tre landsdækkende FM-kanaler, det alle tre 
kunne regionaliseres, jfr. afsnit 1.1.5. 
78 Argumentet er forkert, da alle FM-kanaler kan regionaliseres. Det skal i øvrigt præciseres, at hele udvalget havde 
anbefalet, at Danmarks Radio gik i gang med regionaludsendelser. Og det var ikke, som der står i ”Dansk 
Mediehistorie”, Venstre og De Konservative, der argumenterede for mere provinsstof, et ”indenlandsk alternativ” 
(Jensen 2001b s. 182). Det var et enigt udvalg og den radikale Helge Larsen, der konkretiserede det med 
følgende: ”Meget stor betydning tillægger jeg derimod udvalgets enstemmige anbefaling af, at Danmarks radio 
iværksætter regionale udsendelser. [...] Det er vel heller ikke utænkeligt, at der kan være lokale problemer, som 
fortjener udførligere behandling end den, de har fået hidtil, og jeg vil med henblik på den nye radios virksomhed pege 
på, om der måske ikke kunne hentes en gavnlig inspiration, ja, måske ligefrem indføres et konkurrencemoment, hvis 
man f.eks. lod program 2 helt eller delvis redigere fra en jysk radioledelse, f.eks. i Århus” (sp. 5303-04). Venstres 
interesse for et “indenlandsk alternativ” kom først tydeligt frem i 1976, dels i Nathalie Linds indlæg i folketingsdebatten 
om Danmarks Radio den 28. april 1976 (sp. 8961-8967, i FF 1975-76), dels i Venstres pjece ”Sådan brydes monopolet: 
forslag til en ny radio/TV-ordning” også fra 1976 (Venstre 1976). 
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I begrundelsen for disse ændringer skriver V og K: ”Mindretallet er af den opfattelse, at der ikke er 
nogen rimelig begrundelse for at opretholde den hidtil forudsatte og nu i lovforslagets § 1 fastslåede 
monopolstilling for Danmarks radio; mindretallet understreger i denne forbindelse, at det under 
udvalgsarbejdet er oplyst, at der foreligger teknisk mulighed for yderligere radioudsendelser på FM-
båndet, der ikke griber forstyrrende ind i modtageforholdene” (sp. 116f.). 
 
Som nævnt er dette det første principielle forslag om brud på Danmarks Radios monopol på 
udsendelse af radio og fjernsyn. Men uden en positiv begrundelse. Og intet om finansieringen. 
 
Under anden behandling den 29. maj 1959 – medens Cheeta Mercur vuggede lystigt på Øresunds 
blå og sendte reklame- og sponsorfinansierede radioprogrammer til københavnerne – forsøgte 
Hartling og Budtz at overbevise de øvrige partier om nødvendigheden af et brud på monopolet. 
Poul Hartling: 
 
”Det ærede medlem fru Nina Andersen opregnede mange finansielle og tekniske betænkeligheder, 
så store, at man forstod, at det ærede medlem allerede næsten havde påtaget sig at indrette disse 
stationer. Det forekommer mig, at det ærede medlem satte kikkerten for det blinde øje, for der 
findes allerede nu en privatstation, som på en eller anden måde har klaret sig finansielt og på en 
eller anden måde også har klaret sig teknisk, og når vi foreslår en koncessionsordning, ligger det i 
ministerens hånd, at han under sit politiske ansvar forvalter denne koncessions udstedelsesret. Han 
kan stille betingelser, han kan fastsætte åremål, han kan have hånd i hanke med disse udsendelser. 
Jeg spørger: hvilke berettigede interesser skulle det så kunne krænke at åbne mulighed for en sådan 
koncession? Og som allerede sagt, det sker alligevel. Der er udsendelser uden for Danmarks radio; 
det er ikke så let at sætte stakit omkring æteren. Er det ikke uhyre betænkeligt, at vi giver love, som 
vi ikke kan gennemføre overholdelsen af? Og når man siger: ja men sådanne udsendelser vil blive 
meget populære, og de vil komme til at ligge i et meget lavt plan, og det vil også trække Danmarks 
radio nedad, må jeg dog sige: er Danmarks radio blevet ringere i den periode, hvor radio Mercur har 
optrådt? Det er mest grammofonpladeudsendelser. Er radioens grammofonpladeønskekoncerter 
blevet ringere i den periode? Svaret må blive nej, for den mulighed forelå ikke. Vi synes, det er 
beskedne og fornuftige ændringsforslag, vi har stillet til §§ 1 og 2. Den foreslåede ordning kan ikke 
skade nogen, og den kunne måske bringe os ud af den naragtige situation, at der eksisterer en 
radiostation, som ligger og skvulper uden for grænsen” (sp. 5293-94). 
 
Igen undlod Poul Hartling at komme ind på finansieringsspørgsmålet for en alternativ radiokanal. 
Hanne Budtz foretog derimod atter en deling imellem monopolbruddet og finansieringen. Hun 
afviste igen monopolet på samme måde, som Hartling og hun selv tidligere havde gjort det. Dvs. 
uden positive argumenter. Reklamefinansiering af Danmarks Radio afviste hun, som også Hartling 
havde gjort det. Ellers stillede hun sig tilfreds med, at der på nordisk plan skal gennemføres en 
udredning af spørgsmålet om reklamefinansiering (sp. 5298). 
 
Det første spæde spadestik til et monopolbrud var taget, og reklamefinansiering var nævnt med 
positivt fortegn. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen så dog ikke noget historisk afgørende i 
forslaget, men tog nøgternt og pragmatisk stilling: ”Man foreslår i og for sig ikke, at der skal gives 
koncession til andre, man vil bare have en bemyndigelse for ministeren; men der er mange 
betænkeligheder, der knytter sig til at gå den vej [...]. Derfor tror jeg ikke, det vil få nogen praktisk 
betydning, om man fik denne bemyndigelse igennem” (sp. 5311f.). 
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Forslaget blev nedstemt med 75 stemmer imod 51 (sp. 5318). Ét medlem tilkendegav, at han 
hverken stemte for eller imod. Det var socialdemokraten Erhard Jakobsen79. 
 
Derefter vedtog Folketinget den 3. juni 1959 enstemmigt regeringens forslag ved tredje behandling. 
Venstre og Konservative undlod at stemme (sp. 5378). 
 
2.4. Lov imod monopolbryderen Radio Mercur 
Selvom Danmarks Radio nu havde fået udtrykkelig eneret til radiofoni i Danmark, fortsatte Radio 
Mercur med at sende, nu fra skibet Cheeta II også med forankring i internationalt farvand i 
Øresund.  
 
Men i foråret 1962 havde de danske myndigheder omsider fået samlet så mange internationale og 
nationale juridiske argumenter og indgået så klare aftaler med de andre nordiske lande, at de turde 
gå i gang med et direkte forbud imod Radio Mercur. Nogenlunde samtidigt blev der derfor af 
regeringerne i Finland, Norge, Sverige og Danmark fremsat lovforslag om forbud 
imod ”piratradioer” (sp. 1731). I Danmark førte det til ”Forslag til Lov om ændringer i lov om 
telekommunikation m.m. ved radio” fremsat af minister for offentlige arbejder Kai Lindberg den 3. 
april 196280. Det indeholdt en kortfattet central paragraf, der lød således. ”Der må ikke oprettes, 
drives eller bruges radiospredningsstationer på det åbne hav eller i luftrummet derover”. 
Paragraffen var sammenkædet med det såkaldte ”modtagelandsprincip”, der også senere i denne 
fortælling får betydning81:  
 
”Handlinger, foretaget uden for den danske stat, er dog kun undergivet dansk straffemyndighed, 
såfremt radiospredningsstationen oprettes eller drives med henblik på eller bruges til 
radiospredning, som må antages bestemt til modtagning på dansk område, eller som forstyrrer 
radiomodtagning på dansk område [...]” (Til § 7, stk. 4 litra 1, sp. 1730). 
 
Næsten samtidigt – nemlig den 5. april 1962 – fremsatte Venstre og De Konservative ”Forslag til 
Lov om ændring i lov om radiospredning”82. Heri var dette nye stk. 2 til § 1: 
 
”Der skal dog kunne meddeles private personer eller selskaber bevilling til radiospredning på 
kommerciel basis. Sådan bevilling meddeles af ministeren for kulturelle anliggende efter 
forhandling med ministeren for offentlige arbejder” (sp. 1747f.). Af bemærkningen fremgik det, at 
der var påtænkt en koncessionsordning. 
 
Altså nu et forslag om monopolbrud via en koncessionsordning og med den klare tilføjelse, at 
radiospredningen skulle ske på kommerciel basis. Det havde Venstre ikke sagt noget om ved 
lovbehandlingen i 1959, hvad den socialdemokratiske ordfører Nina Andersen også havde påpeget, 
uden at Hartling dog svarede (sp. 5314). Jeg gør opmærksom på, at ”radiospredning” ifølge den 
gældende lov omfattede ”radiofoni og fjernsyn”. 

 
79 Oplyst af ham selv den 11. februar 1982 i Folketinget, sp. 1796, 1981-82. 
80 Forslag til Lov om ændringer i lov om telekommunikation m. m. ved radio. Frem 3. april 1962 FF 4062, som fremsat 
A 1729, 1. behandling FF 4447, betænkning B 1127, 2. behandling FF 5528, ny udvalgsbehandling, 3. behandling FF 
5597. Vedtaget 14. juni 1962, som vedtaget C 693. Sat i kraft med virkning fra 1. august 1962 via Bekendtgørelse af 
Lov nr. 251 af 5. juli 1962. 
81 Nemlig som et centralt led i TV-direktivet, “TV uden Grænser”, 89/522/EØF af 3. oktober 1989. Se afsnit 8.16 og 
13.18.1.1. 
82 Forslag til Lov om ændring i lov om radiospredning, Frem 5. april 1962 F 4144, som fremsat A 1747, 1. behandling F 
4478, betænkning B 1065, 2. behandling F 5550, ny udvalgsbehandling, 3. behandling F 5599. Forkastet. 
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Lovforslagene kom ikke til samlet behandling, men blev forhandlet separat om end på samme dag 
med førstebehandling den 12. april 1962 på trods af Venstres og De Konservatives højlydte 
protester. Årsagen var, at regeringen ønskede debatten om den aktuelle lukning af den ulovlige 
piratsender Radio Mercur adskilt fra den principielle debat om opretholdelse af monopolet og 
tilladelse til reklamefinansiering af radiospredningen. Den borgerlige opposition havde det 
omvendte ønske: den ønskede at presse regeringen på det principielle område ved at fremholde det 
urimelige i at lukke en yderst populær radiostation ved ”at gøre det strafbart at støtte Radio Mercur 
eller tilsvarende radiospredningsstationer materielt, at gøre det strafbart at støtte dem økonomisk 
eller personligt, at gøre det strafbart at medvirke ved sådanne stationers programproduktion og at 
gøre det strafbart at reklamere ved sådanne stationers hjælp” (Harald Nielsen, Venstre, sp. 4452). 
 
Venstres ordfører Harald Nielsen ville naturligvis tilslutte sig regeringens grundholdning, at 
Danmark må søge at håndhæve og opfylde de internationale forpligtelser, landet har (sp. 4453). 
Men er metoden med stærk kriminalisering den rette? Og kan Danmark håndhæve vor lovgivning 
på internationalt farvand. ”Kan vi for at udtrykke det drastisk sende et krigsskib ud og skyde 
Mercurs skib i sænk eller borde det og slæbe det i land? Jeg tror ikke, vi kan det [...]” (sp. 4454)83. 
Han foreslår derfor andre løsninger. ”Hvad er årsagen til, at vi i dag har en Radio Mercur. Årsagen 
må ganske enkelt være den, at der har været og er et behov for annoncering gennem radiospredning. 
[...] Det er en almindelig erfaringssag, at er der et stærkt behov, som ikke kan imødekommes efter 
de gældende regler, bryder livet sig selv vej. Nu har vi altså, hvad enten vi synes om det eller ej, 
annoncering i æteren [...]. Der er for mig ingen tvivl om, at der er en anden vej [end kraftig 
kriminalisering]. Der er den vej, at man giver en privat sender koncession på reklameudsendelser. 
Så føler jeg mig overbevist om, at så er der ikke længere basis for illegale sendere, så vil de 
forsvinde af sig selv, og så behøver vi ikke at gennemføre det lovforslag, vi her behandler” (sp. 
4455). 
 
Lovbrud skal således heles ved legalisering. 
 
Heller ikke den konservative Hanne Budtz var sikker på, at Danmark kunne lovgive og håndhæve 
national lovgivning på det åbne hav. Hun citerer Odysseen og Oehlenschläger og viser, at mægtige 
herskere som Zeus og Kong Knud forgæves har søgt at beherske havet og lidt nederlag. Og hun 
mener, at “reklamens gud, Mercur, naturligvis har ’bundet sig under fod de skønne sandaler’ og er 
på sine vinger fløjet gennem luftrummet til protest mod dette forslag”.  Hun foreslår derfor ikke 
kriminalisering, da det ikke kan give den rette retfærdighed, men at regeringen i stedet tager 
oppositionens forslag om monopolbrud i betragtning (sp.4457-4460). 
 
Morten Lange fra SF finder Hanne Budtz’ indførelse i oldtidskundskab og guldalderdigtning 
primitiv. ”Der er faktisk ikke noget som helst guddommeligt ved Radio Mercur. Der er snarere en 
hel del, som er fordækt både ved oprettelsen og ved dens bagmænd i den mere privat prægede 
internationale kapital, som søger dækning et eller andet sted i udlandet. Der er til dato ingen, der har 
kunnet eller villet fortælle os, hvem der egentlig har finansieret dette projekt” (sp. 4464)84. 
 

 
83 Det kunne vi. Radio Mercurs sidste sendeskib Lucky Star blev bordet af dansk politi kl. 04.10 om morgen den 16. 
august 1962 og slæbt til Tuborg havn. Nørgaard 2003, s. 207-219 
84 Flere havde offentligt luftet en mistanke om, at det var finansmanden Alex Brask Thomsen, der var den egentlige 
bagmand. Jfr. Nørgaard 2003, s. 71-74 og 150ff. 
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Han forestiller sig derefter, at man kunne have klaret problemet ved at fare nogenlunde mildt frem 
imod Radio Mercur, men tidligere. Danmarks Radio burde have kendt sin besøgelsestid, ”hvis man 
havde været en lille smule fiks og været klar over, at der var et eller andet, som var ved at dukke op 
af havet, og som ville få en vis betydning” (sp. 4465)85. Han mener også, at en reklameskat kunne 
have stoppet annonceringen i Radio Mercur.  
 
”Men selvfølgelig, sørøveri er nu engang sørøveri, og det kan godt ske, at vi bliver nødt til at lave 
en forholdsvis kraftig form for lovgivning, for at der ikke skal være så mange huller i sien. Men det 
er helt klart, at det, vi helst ser understreget, er, at de store fortjenester og de, som finansierer 
senderen ved reklame, bliver virkelig ramt for deres bistand ved dette aerorøveri, som det vel må 
kaldes med et til formålet fremstillet udtryk. Jeg indledte med Wessel, og jeg lovede at slutte med 
Wessel. Det skal jeg gøre med et inderligt håb om, at Mercurs gaffel vil sætte sig i halen på de 
mørklagte bagmænd. Så klarer vi nok at få de små fisk bjerget tørt i land” (sp. 4467). 
 
Udvalgsbehandlingen og den senere anden behandling i folketingssalen beskæftigede sig indgående 
med de folkeretslige aspekter af forslaget: kunne Danmark lovgive og håndhæve en national 
lovgivning over for et skib under fremmed flag, forankret i internationalt farvand. Professor Max 
Sørensen, Aarhus Universitet – senere dommer ved EF-Domstolen – afgav et responsum, der klart 
tilkendegav, ”at der således kan lovgives for det åbne hav, synes indlysende. Dette er på ingen måde 
bestridt i folkeretlig teori og praksis”. Og ”der kan ikke rejses begrundet tvivl om det foreliggende 
lovforslags forenelighed med folkerettens grundsætninger” (sp. 5530). 
 
De Uafhængige, Venstre og Konservative var ikke tilfredse, hverken med udvalgsbehandlingen og 
især ikke med den måde, hvorpå regeringen ville sikre Danmarks overholdelse af internationale 
konventioner. Flertallet af Venstre ville derfor undlade at stemme, De Uafhængige og De 
Konservative – minus Knud Thestrup, den senere justitsminister – ville stemme imod. 
 
Forlaget blev vedtaget den 14. juni 1962 med 83 stemmer imod 38. 23 stemte hverken for eller 
imod. 
 
Og den 16. august 1962 blev Radio Mercurs sendeskib bordet. 
 
2.5. Forslag om koncession til privat kommerciel radiofoni 
Forslaget var som nævnt fremsat af Venstre og De Konservative i forbindelse med det forrige 
regeringsforslag. 
 
Første behandling fandt derfor også sted den 12. april 1962, umiddelbart efter førstebehandlingen af 
det forrige forslag. Ministeren var dog anderledes, idet det her drejede sig om ændring af 
Radioloven, der henhørte under det nyoprettede Ministerium for kulturelle anliggender, og derfor 
blev talerrækken indledt af Kulturminister Julius Bomholt. 
 
Han afviste forslaget og henviste til, at ”Statsradiofonien kan utvivlsomt gennemføre en musiklinje, 
der imødekommer det behov, som Radio Mercur hidtil har forsøgt at imødekomme, og give 
udsendelserne et ekstra plus [...]. Jeg tror ikke, at en reklamesender på et sådant tredje 
programområde, set ud fra et konkurrencesynspunkt, kan tilføre vort kulturliv et nævneværdigt plus. 

 
85 Han sigter sandsynligvis til, at Radio Mercur introducerede rockmusikken i dansk radiofoni. For DR’s vedkommende 
skete det først efter etableringen af P3 i 1963 og ved ansættelse af den unge Jørgen de Mylius. Se Nørgaard 2003, s. 
123-134, Jensen 2001b, s. 68 og Mylius 2012. 
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Jeg har den – ganske vist ubeviselige – tro, at en reklamesender vil være den første station på vejen 
til reklame i fjernsynet. Der er kun én landsdækkende frekvens til rådighed. En eventuel licens vil 
altså være licens til en monopoliseret reklamesender [...]” (sp. 44787). 
 
Den konservative Hanne Budtz var ordfører for forslagsstillerne. Og medens regeringens lovforslag 
på en måde ville genindføre og fastholde monopolet, og derfor kunne blive mødt med argumenter 
imod monopolet fra de borgerlige kredse, ønskede dette forslag at bryde monopolet ved at give 
koncession til private personer eller selskaber. Her kunne man således forvente argumenter for et 
monopolbrud. 
 
Hanne Budtz nævner først, at dette forslag kunne bidrage til at skabe “orden i æteren” (sp. 4479) i 
stedet for at kriminalisere Radio Mercur. Dernæst nævner hun, at modstanderne af monopolbruddet 
har anført, at der kun er et ekstra sæt landsdækkende frekvenser86, og ”giver man koncession til en 
anden radiospredningsvirksomhed, skaber man blot et nyt monopol”, og hertil indvender hun, at 
under alle omstændigheder vil to monopoler medføre indbyrdes konkurrence87. ”Konkurrence er 
efter vor mening altid overordentlig nyttig, og for øvrigt vil det meget ofte medføre en højnelse af 
kvaliteten” (sp. 4480). 
 
Hun anfører beroligende, at ministeren efter forslaget kan stille betingelserne: ”Man kan i en sådan 
koncession faktisk stille de betingelser, man ønsker, for at sikre sig det, vi kalder ”det politiske 
millimeterdemokrati” – det, vi har i Danmarks radio. Man kan ved en sådan koncession sikre sig, at 
det er dansk kapital, der står bagved, at der er dansk tilhørsforhold, og hvad man ellers kan tænke 
sig” (sp. 4481). 
 
Dernæst beklager hun, at regeringen vil hugge og nationalisere ideen. ”Der er for mig noget odiøst 
i, at ideen i en privat virksomhed, der er startet helt lovligt, nu eventuelt skal overtages af Danmarks 
radio, for det er da klart, at det er den private senders imødesete undergang, der har inspireret til 
tanken om en melodiradio i Danmarks radio; der forberedes nu en melodiradio, som skal 
overflødiggøre den private sender. Hvad vil dette indebære for Danmarks radio? For det første vil 
der naturligvis blive tale om meget betydelige udgifter. Det vil koste mange millioner kroner, som 
lytterne skal betale, formentlig gennem en forhøjet licens [...]. Er det så rimeligt at lave et program 
3 med nøjagtig samme stof – man siger ganske vist af lidt højere kvalitet, men dog en melodiradio – 
som det, der for tiden laves af den private sender, og som, hvis man gik ind for vort forslag, stadig 
kunne leveres af private sendere? Så ville der ikke blive noget økonomisk problem og i hvert fald 
ikke af den grund nogen licensforhøjelse for Danmarks radios lyttere” (sp. 4483). 
 
Hun nævner én betænkelighed. En væsentlig del af den danske presse går imod tanken om en privat 
koncessioneret radio, ”og der er en ikke unaturlig ængstelse for, at annonceudgifterne skal gå til 
radioavertering i stedet for til annoncer i pressen; det er jo forståeligt. Sådan er forholdene i hvert 
fald i øjeblikket” (sp. 4483, jfr. afsnit 1.1.1). 
 

 
86 Folketingsmedlemmerne diskuterede kun radio, skønt forslaget omfattede både radio og tv. Ifølge Børge Nielsens og 
Ib Lønbergs artikel fra 1961 (Nielsen & Nielsen 1961), der var udkommet på dette tidspunkt, rådede Danmark efter den 
internationale frekvenskonference i Stockholm i 1961 over tre sæt frekvenser til landsdækkende tv i UHF-båndet ved 
siden af VHF-frekvenserne. I alt hele fire sæt, jfr. afsnit 9.1.5. Måske kendte de ikke artiklen; udvalgsdokumenterne 
nævner den ikke.  
87 Flere folketingsmedlemmer taler om ”to monopoler”. Ordet ”duopol” var dengang ikke gangbart i almindeligt 
talesprog. Dansk Sprognævn har den første registrering i 1971 i dagbladet Politiken. Oplyst telefonisk den 6. marts 
2007. 
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Ordføreren fra det andet forslagsstillende parti var Harald Nielsen, der priste princippet om 
konkurrence som det afgørende argument. ”Det er det, der for os er det afgørende: at vi bryder 
statsradiofoniens eneherredømme på dette område og skaber plads for en konkurrence, der kommer 
fra en sender, som er funderet på privat basis. Venstre er et liberalt parti og derfor tilhænger af 
konkurrence, og vi tror i modsætning til mange andre, at konkurrence stimulerer til fremgang også 
på det område, vi her beskæftiger os med” (sp. 4491). 
 
Også han anfører, at ministeren i en koncessionsordning kunne opstille betingelser for indholdet i 
udsendelserne, og også han er opmærksom på, at en reklamesender kan medføre vanskeligheder for 
dagbladene. Men her har han ingen betænkeligheder: 
 
“Men det står for mig sådan, at reklame gennem radio og fjernsyn ikke er til at komme uden om. Al 
erfaring viser, at når der kommer et nyt meddelelsesmiddel, hvorigennem man kan få mange i tale, 
melder, når man når et vist skridt frem i udviklingen, reklamen sig også her. [...] Derfor synes jeg, 
at vi meget hellere allerede nu skulle sige: det må vi tage til efterretning, det er udviklingens gang. 
Men lad os så få en reklamesender på legal vis og med en koncession, der indeholder de 
nødvendige bestemmelser, færdselsregler, som den skal overholde i sine udsendelser, og så er sagen 
i orden” (sp. 4493). 
 
Den uafhængige Arne Bertelsen bidrog ikke meget med nye argumenter for en koncessionsordning, 
som han egentlig mente var et slag i luften, hvis den skulle overlade ”bevillingsmeddelelsen til de 
højtærede ministre for kulturelle anliggender og offentlige arbejder [dvs. Julius Bomholt og Kai 
Lindberg, begge Socialdemokratiet]”. Men han havde en original idé om valget af 
koncessionshaver. Han ville hellere end de politiske partier og regeringen have en kommission med 
teknikere og kulturpersonligheder, der skulle bestemme, hvem der skulle have koncessionerne. Men 
han var dog tilhænger af forslaget, fordi ”det tilsigter at røve statsmonopolet” (sp. 4504)88. 
 
Julius Bomholt opsummerede korrekt: ”Der er jo ikke under denne forhandling fremkommet alt for 
mange nye argumenter” (sp. 4509). 
 
Der blev anført to argumenter for en konkurrerende, reklamefinansieret radio:  For det første, at 
konkurrence er nyttig, fordi det meget ofte fører til en højnelse af kvaliteten af de udsendelser, der 
sendes fra de to konkurrerende sendere. Og for det andet, at hvis en privat sender på kommercielt 
grundlag kan levere det samme, som en offentligt ejet og licensfinansieret sender kunne, så ville 
den private løsning medføre en besparelse for lytterne. 
 
De to argumenter knytter sig ikke nødvendigvis til den samme organisatoriske løsning. 
Konkurrence-argumentet kan bringes i anvendelse, både hvis der er tale om konkurrence mellem 
flere private sendere, mellem en privat og en offentlig sender og mellem to indbyrdes uafhængige 
offentlige sendere. Ligeledes kan argumentet om besparelser på driftsbudgettet for en radio- eller 
TV-sender ved indførelse af reklamer bruges, både hvis senderen er offentligt og privat ejet. 
 

 
88 Som et kuriosum vil jeg nævne, at Erhard Jakobsen uden for ordførerrækken gik på talerstolen og bl.a. sagde 
følgende. ”Reklame i fjernsyn tror jeg har en helt anden virkning på folk [end reklame i radio], og hvis man derfor anser 
reklamen for skadelig, må man for alvor være bange for, at den skal komme i fjernsynet, og jeg havde nær sagt: helt 
forfærdeligt bliver det, hvis det skal være statens fjernsyn, der leverer den; så synes jeg næsten den får autorisation” (sp. 
4504). Erhard Jakobsen stemte for reklame i statens fjernsyn den 30. maj 1986, hvad jeg skal fortælle mere om i 
slutningen af kapitel 10. 
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I 1959-debatten havde Venstres Poul Hartling talt for konkurrence uden at foreslå kommerciel 
finansiering, medens Harald Nielsen i 1962 som Venstres ordfører talte for en indførelse af 
reklamer og privat eje. Kulturminister Julius Bomholt havde i debatten omkring Venstres og 
Konservatives 1962-forslag luften muligheden af, at Danmarks Radio kunne tage reklamer i brug 
for at lette på den økonomiske byrde, jfr. senere. Dette blev med nærmest skræk afvist af både den 
konservative Hanne Budtz og socialdemokraten Erhard Jakobsen. Og den radikale Helge Larsen 
havde peget på muligheden for en intern konkurrence i Danmarks Radio, mellem f. eks. en 
radioredaktion i København og en anden i Jylland. 
 
Så hvad var det egentlig, man diskuterede? Og hvilke konkrete løsninger på det organisatoriske gik 
den borgerlige opposition ind for, hvis det ’skulle komme til stykket’? Og hvordan skulle 
finansieringen være? Den Konservative Hannes Budtz indrømmede gentagende gange, at ”store 
dele af pressen er imod vort lovforslag her, fordi de simpelt hen ikke synes om den mulighed, der 
kan blive for konkurrence med hensyn til reklamer og annoncer. Så er det spørgsmål vist afgjort” 
(sp. 5558). Udvalgsbehandlingen førte ikke til nogen afklaring, snarere tvært imod89. Venstre og De 
Konservative forsøgte at vise imødekommenhed ved at foreslå en ændring til deres eget forslag, 
således at radiolovens § 1, stk. 2 skulle lyde således:  
 
“Der skal dog kunne meddeles privat personer eller selskaber bevilling til radiospredning på 
kommerciel eller anden basis. Sådan bevilling meddeles ved lov” (sp. 1066). 
 
Forslaget blev nærmest gjort til grin af både den socialdemokratiske ordfører K. B. Andersen og 
ministeren (sp. 5565). K. B. Andersen: “Vi skal altså ifølge oppositionens nye forslag nu ved lov 
fastslå, at vi ved lov kan give en koncession, hvis folketingets flertal skulle få lyst til det. Det 
behøver vi da vist ikke en lov til” (sp. 5554). Han gennemgik derefter i detaljer alle de spørgsmål, 
der blev stillet, men som udvalget ikke fik klaring på under behandling af lovforslaget: “[Det var] 
problemet om, hvordan man ville sikre overholdelsen af en vis kvalitet i udsendelserne, sådan som 
man i koncessionsudkastet sagde man ville. Vi spurgte, hvem der skulle tage stilling til dette 
kvalitetsspørgsmål, om afgørelsen skulle ligge hos ministeren for kulturelle anliggender, eller hvor 
de skulle ligge. Dernæst gjorde vi opmærksom på, at der overhovedet ikke i koncessionsudkastet 
var medtaget regler om begrænsning med hensyn til reklamernes art og områder. [...] Vi spurgte [...] 
hvilke tanker man gjorde sig med hensyn til de økonomiske forpligtelser, bl.a. med hensyn til 
spørgsmålet om koncessionsafgiftens anvendelse. Dette var der nemlig heller intet om i 
koncessionen. [...] Vi bad også om at få eksemplarer på koncessioner fra udenlandske selskaber, vi 
spurgte om forholdene omkring de politiske udsendelser, fordi det var ganske tydeligt – det fremgik 
af koncessionen – at man ikke afviste politiske udsendelser, og derfor ønskede vi at vide, hvilke 
partier der skulle tage del i dem [...]. Vi spurgte endvidere, om det var tanken at give plads for 
udenlandske firmaers reklame, og, såfremt det var det, hvordan man så ville regulere forholdene 
mellem dansk og udenlandsk avertering [...]. Endelig spurgte vi – og det var [det] såre naturligt at 

 
89 Dengang var der ikke faste udvalg, men tinget afgjorde hver gang, om et lovforslag skulle behandles i et udvalg, som 
man i bekræftende fald sammensatte ad hoc. I dette tilfælde blev der nedsat et udvalg med forslagsstillernes ordfører 
den konservative Hanne Budtz som formand og Venstremanden Ib Thyregod som næstformand – et udvalg der formelt 
set var anderledes end det udvalg, der behandlede regeringens forslag om at kriminalisere Radio Mercur. Oppositionen 
fik herved mulighed for at styre udvalgsarbejdet og bestemme tidspunktet for betænkningsafgivelse. Og her sørgede 
Budtz/Thyregod af taktiske årsager, jfr. tidligere, for parallelitet med den andet udvalg, skønt man bestemt ikke nåede at 
færdiggøre sit arbejde, hvad K. B. Andersen også påpegede ved tilråb under andenbehandlingen den 8. juni 1962 (sp. 
5569). K. B. Andersen havde stillet syv spørgsmål den 17. maj, og Hanne Budtz havde svaret på de første fire den 28. 
maj. Den 30. maj havde Budtz/Stetter udformet et betænkningsudkast, der ikke blev færdiggjort. F. 134, 1961-62, 
udvalgsbilag 1-3, kopi fremsendt fra Folketingets Oplysning. I FM’s arkiv. 
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spørge om på baggrund af den stilling, man havde taget til forslaget om piratradioer – hvilke 
muligheder man i forbindelse med koncessionen ville give den kommercielle sender mod enten 
tekniske forstyrrelser fra piratsendere eller mod økonomisk konkurrence fra sådanne sendere uden 
koncession” (sp. 5551-52). 
 
Han mente ikke, at udvalget gik fyldestgørende svar, ja på mange af spørgsmålene slet intet svar. Ib 
Thyregod indrømmede dette: ”Vi havde vanskeligt ved at få den fornødne tid til behandling af de 
problemer, der her er tale om. Det er klart, at hvis man skulle svare i detaljer, måtte det forudsætte, 
at man foretog en gennemgang af samtlige udenlandske koncessioner på det pågældende område, 
af, hvilke betingelser der på det politiske, det økonomiske og det kulturelle område er givet, og af, 
hvortil midlerne skal anvendes. Det måtte forudsætte, at man foretog en sammenstilling og så, 
hvilke reale grunde der taler for den ene eller den anden løsning, og på dette grundlag kom til det 
endelige resultat. Det siger sig selv, at vi ikke uden den nødvendige embedsmandsbistand, som vi 
ikke havde i udvalget, på så kort tid kunne fremskaffe alle disse oplysninger” (sp. 5556). Han 
pegede dernæst på, at den foreslåede ændring i § 1, stk. 2 indeholdt en konkret imødekommelse i 
forhold til regeringspartierne og SF.  
 
“Det andet spørgsmål er problemet om den basis, på hvilken denne radiodrift skal finde sted. Jeg 
tror, det er rigtigt, at man her i overensstemmelse med 1959-forslaget ikke udelukkende ser på, at 
der er tale om kommerciel radio, men også skaber mulighed for, at der på anden basis kan drives 
radiovirksomhed. Det, der her er tale om, er i sig selv det spørgsmål, om Danmarks radio skal have 
monopol, eller der også skal være anden mulighed. Her kunne man tænke sig en institution, som fik 
en sådan koncession, og man kunne også tænke sig, at denne institution havde indtægter fra anden 
virksomhed, eller at den eventuelt fik sine indtægter gennem en eller anden form for licensordning, 
måske en frivillig licensordning. Derfor har vi foreslået denne ændring” (sp. 5556). 
 
Hermed blev sagen imidlertid ikke klarere, tvært imod. Alt tydede på, at der var grundlag for en 
omfattende udredning af forholdene, men den kom ikke i denne omgang. Forslaget blev nedstemt 
ved tredje behandling den 14. juni 1962 med 83 stemmer mod 61. To medlemmer undlod at 
stemme. Det ene var socialdemokraten Erhard Jakobsen90.  
 
Herefter gik der næsten ti år, før Folketinget igen skulle behandle et forslag om brud på Danmarks 
Radios monopol91. Og i mellemtiden var problemerne blevet grundigt belyst ved arbejdet i 
Radiokommissionen, jfr. afsnit 2.8. 
 
2.6. Reklamefinansiering og Fællesmarkedet 
Under debatten dukkede forholdet mellem radiofonien og Fællesmarkedet for første gang op. 
Kulturminister Julius Bomholt havde i et tv-interview udtalt sig på en måde, der af 
reklametilhængerne blev opfattet som en åbning. Han citerede derfor fra Folketingets talerstol en 
stenografisk udskrift fra udsendelsen, og i følge det sagde han bl.a.: “Jeg synes, vi får den sobreste 

 
90 Oplyst af ham selv under debatten ved andenbehandlingen den 8. juni 1962, sp.5564. 
91 Den lange tidsperiode kan have flere forklaringer. Først afventede man retssagerne mod Radio Mercur, der blev 
endeligt afsluttede i 1964. I perioden fra 1964 og til 1967, hvor Radiokommissionen blev nedsat, var der en mulighed 
for nye forslag, men den parlamentariske situation var uændret, og Venstre og De Konservative havde næppe kræfter til 
selv at få gennemført et udredningsarbejde, jfr. erfaringerne fra deres 1962-forslag. I perioden 2. feb. 1968-11. okt. 
1971 havde Danmark en borgerlig regering, bestående af De Radikale, Venstre og De Konservative, men med den 
radikale K. Helveg Petersen som kulturminister, og det udelukkede forslag om brud på Danmarks Radios monopol. Så 
forslaget kunne derfor tidligst komme efter Radiokommissionens arbejde var slut og efter den borgerlige regerings 
tilbagetræden. Dvs. efter oktober 1971. Det kom december 1971. 
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udsendelse uden reklame, men jeg erkender, ar der kan komme situationer, der gør det nødvendigt, 
at vi tager sagen op til realløsning” (sp. 4510). Den ’situation’, han hentyder til, er Danmarks 
eventuelle optagelse i Det Europæiske Økonomiske Fælleskab.  
 
Baggrunden var, at Danmark sammen med Irland og Storbritannien havde søgt om optagelse i 
Fællesmarkedet i august 1961, og det var i folketingsdebatten tydeligt, at i hvert fald nogle 
medlemmer mente, at det af hensyn til EF nærmest var nødvendigt med reklamer i tv. K. B. 
Andersen sagde således: “Hvis man siger, at vi kan blive nødt til at tage reklamen ind i  radio 
og/eller TV, så svarer jeg; ja men så lad os blive det først, så må vi tage problemerne op til den tid. 
Der er ingen anledning til at forcere den udvikling frem. Hvorfor skulle det i øvrigt være så givet, at 
vi f.eks. i en nærmere fremtid skulle blive nødt til det? Lad os blive fri for i denne sammenhæng at 
høre for megen tale om europæiske markedsplaner, selv om jeg indrømmer, at de efterhånden 
dukker op i taler af alle slags [...] Dette er ikke specielt et fællesmarkedsanliggende” (sp. 4488). 
 
Den radikale Helge Larsen følger med skepsis op på tankegangen, idet han henviste til 
kulturminister Bomholts udtalelse om, at man måske kunne blive nødt til at indføre reklame som en 
realløsning: “Det er vel, hvad jeg kan kalde en ny formulering af et gammelt begreb i dansk politik, 
det, der for hundrede år siden betegnedes som den europæiske nødvendighed. Men jeg ved ikke, om 
en sådan europæisk nødvendighed eksisterer i dag, og jeg siger som det ærede medlem hr. K. B. 
Andersen; lad os i hvert fald vente med at tage hatten af, indtil vi ser, om det er nødvendigt at gøre 
det” (sp. 4494-95). Hanne Budtz afviser til slut, at det er hende, der skulle have bragt EF-
tankegangen ind i forhold til forslaget, og hun bebrejder Andersen og Larsen, at “de gik ud fra [...] 
at det, der fortrinsvis interesserede forslagsstillerne, var forholdet til fællesmarkedet” (sp. 4513). 
 
Et halvt år efter, i januar 1963, nedlagde den franske præsident de Gaulle veto imod Storbritanniens 
optagelse i Fællesmarkedet, og dermed var EF-problematikken ude af dansk mediepolitik – indtil 
1972-afstemningen om Danmarks tilslutning til Det europæiske økonomiske Fællesskab, jfr. 
Udgangen på Del II. 
 
2.7. Opsamling 
Undervejs i denne ’første omgang’ i historien om en privat tv-kanal kan man iagttage interessante 
forskydninger hos tilhængerne af et monopolbrud. Den konservative Hanne Budtz lægger hårdt ud 
med i 1959 at foreslå en ordning, hvor man på den ene side havde Danmarks Radio med licens og 
statseje – og på den anden side private sendere, der kunne foretage sig hvad som helst, idet det i og 
for sig ikke kunne vedrøre Folketinget, hvad de gjorde, når først de havde fået sendetilladelse. Altså 
frit slag for den private kapital til gengæld for sikring af Danmarks Radios uafhængighed i 
programproduktionen. Venstre ønskede i 1959 ikke en sådan ordning, hverken hvad angik 
finansieringen eller fuld frihed for den private kapital. Hartling omtalte ikke reklamefinansieringen 
positivt, og han forestillede sig en koncessionsordning, hvor ministeren kunne stille betingelser, der 
dog var meget lempelige. 
 
I 1962 er Venstre og Konservative gået sammen om nu at foreslå en koncessionsordning med 
kommerciel finansiering, hvorved de begge havde bøjet sig. Hanne Budtz anfører nu beroligende, 
at ”man kan i en sådan koncession faktisk stille de betingelser, man ønsker”, og Venstres Harald 
Nielsen mener, at det er umuligt at hindre reklamerne i radiofonien, hvorfor man lige så godt kan 
indføre dem legalt. 
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Efter udvalgsbehandlingen har Venstre dog slækket på tilslutningen til reklamefinansiering og 
måske også til en privat drift af den konkurrerende sender. I hvert fald nævner Ib Thyregod nu ”en 
institution”, som fik en sådan koncession, og at denne institution fik sine indtægter fra anden 
virksomhed end reklame, måske en form for licensordning, måske en frivillig licens. Derfor 
fremsatte Venstre forslaget om mulighed for koncession på andet end en kommerciel basis. 
 
Begejstringen for det private initiativs frie udfoldelse var kølnet til fordel for en begyndende statslig 
indflydelse på en konkurrerende kanal via politisk opstillede betingelser. Endelig bemærker jeg, at 
Fællesmarkedet for første gang inddrages – men forsigtigt – i en drøftelse af finansieringen af et 
dansk TV 2. 
 
2.8. Radiokommissionens betænkning 
1959-loven var ikke gået i dybden med forholdet mellem radio og tv i Danmarks Radio. Tv-delen 
udviklede sig nærmest eksplosivt – fra april 1959 til april 1967 steg antallet af tv-licensbetalere fra 
251.000 til 1.145.000 og sendetiden fra ca. 15 ugentlige timer til ca. 33 (Betænkning 592/1970, s. 
125). Og den 15. juni 1967 nedsatte kulturminister Bodil Koch en radiokommission, der skulle 
undersøge Danmarks Radios fremtidige udbygning. To spørgsmål skulle især afklares: Skulle der 
indføres farvefjernsyn? Og skulle der etableres et program to i tv? (Ibid., s. 7). 
 
Radiokommissionen fik 18 medlemmer med formanden for Radiorådet Knud Heinesen som 
formand. Alle medlemmerne var enten medlemmer af Danmarks Radios Radioråd eller dets 
Programudvalg eller også var de embedsmænd. De repræsenterede hele det partipolitiske spektrum, 
idet partierne i Folketingets Finansudvalg hver havde udpeget ét medlem, medens ministeren havde 
udpeget de andre92. 
 
Kommissionen afgav under vejs en række delbetænkninger, bl.a. om indførelse af farvefjernsyn, 
men spørgsmålet om et evt. dansk TV-2 (som man stavede det dengang) blev først behandlet i den 
endelige betænkning, der blev færdiggjort i oktober 1970. 
 
Betænkningen oplyser s. 14, at Danmark rådede over mulighed for at etablere to ekstra 
landsdækkende tv-kanaler ud over den, Danmarks Radio sendte på. Danmarks Radio anvendte 
VHF-båndet, de to nye kanaler lå i UHF-båndet, og derfor skulle der bygges et nyt sendernet, hvis 
man ville have en eller to ekstra tv-kanaler93. 
 
Kommissionen fremlagde fire principskitser for en organisering og finansiering af et kommende 
TV-2. 
 

 
92 På grund af regeringsskifte i februar 1968 ændredes personsammensætningen lidt. Den kommission, der afgav 
betænkningen i oktober 1970, bestod af K. B. Andersen, Mogens Andersen, A. Baunsbak-Jensen, Bernhard 
Baunsgaard, L. Bindsløv, Erik Carlsen, Svend Christensen, Knud Heinesen, P. H. Henten, Morgen Lange, Jens Fr. 
Lawaetz, S. Aa. Olsen, Gunnar Pedersen, Hakon Stangerup, A. Stæhr-Johansen, Hans Sølvhøj, Ib Thyregod og W. 
Weincke. De politikere, der gik ud i februar 1968, var Per Hækkerup, Erik Ninn-Hansen og Pia Dam. 
93 Det var i mange år almindeligt, at P&T oplyste, at Danmark havde rådighed over tre landsdækkende sæt tv-kanaler. 
Se f.eks. Betænkning 986/1983, s. 21; Betænkning 1047/1985, s. 62 ff. Og det var jo ikke forkert – når man har fire 
(hvad Danmark havde), har man også tre. P&T har aldrig sagt for meget. Kun det, det var nødvendigt at oplyse, og som 
der var spurgt om. Det tredje UHF-kanalsæt kunne dog først ibrugtages efter forhandlinger med Vesttyskland, der 
havde reserveret nogle af kanalerne til militært brug. Oplyst af Pernille Springborg, IT- og Telestyrelsen telefonisk til 
Frands Mortensen den 9. februar 2007. Mere om anvendelsen af de danske tv-kanaler i afsnit 13.15. 
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Skitse A indplacerer den nye tv-kanal som en del af det eksisterende Danmarks Radio uden 
principielle ændringer i den eksisterende struktur og finansiering. En variant af denne løsning giver 
hver kanal sin kanalchef, og samtidigt foreslås på den ene kanal en opbygning af en regionaliseret 
provinstjeneste med fem regioner (idet der ikke regnes med en hovedstadsregion94). Omfattende 
programkoordination mellem de to kanaler. Dog TV-Avis samtidigt på begge kanaler. 
Kommissionens flertal på 11 bestående af socialdemokrater, folkesocialisten, lytter- og 
seerrepræsentanter, Danmarks Radios medlemmer samt embedsmændene støttede dette forslag. 
 
Skitse B har også TV-2 som en del af Danmarks Radio, men her får hver kanal sin kanalchef og 
hver sit programudvalg. Der er økonomisk, administrativt og teknisk fællesskab mellem DR-1 og 
TV-2, men hver kanal har sine egne programafdelinger. Også omfattende koordination og fælles 
TV-Avis samtidigt på begge kanaler. TV-2 placeres i Århus. 
 
Skitse C foreslår TV-2 oprettet som en nyoprettet organisation, helt uafhængig af Danmarks Radio. 
TV-2 skal have samme retlige status som Danmarks Radio, og den skal ligeledes finansieres via 
licens. Skitse B og C blev støttet af et mindretal, bestående af repræsentanter fra Venstre (Ib 
Thyregod), Det radikale Venstre (Bernhard Baunsgaard) samt Hakon Stangerup, der dels var 
konservativ, dels næstformand i Danmark Radios radioråd. 
 
Skitse D vil også oprette en ny organisation, uafhængig af Danmarks Radio med en særlig styrelse 
og egne faciliteter. Da dette forslag er det mest nybrydende, og det, der ligger tættest på et egentligt 
privat TV 2, skal forslaget omtales mere detaljeret end de andre. 
 
Forslaget blev fremlagt af A. Stæhr-Johansen fra Det konservative Folkeparti. Stæhr-Johansen var 
branddirektør og mangeårig borgmester i Frederiksberg Kommune samt medlem af Folketinget. 
 
Om organisationen skriver han: ”Med henblik på at sikre dette medium den rette initiativrige, 
samfundsbevidste og objektive ledelse mener mindretallet det hensigtsmæssigt, at den samlede 
danske presse får hovedansvaret og dermed hovedindflydelsen i styrelsen, der endvidere bør rumme 
repræsentanter for samfundsinteresserne og eventuelt også oplysningsforbundene. Det bør dog ikke 
være de samme, som har sæde i Radiorådet” (s. 24). 
 
Han foreslår ligeledes som alle andre en koordinering med Danmarks Radios udsendelser, men dog 
ikke TV-Avisen sendt samtidigt på begge kanaler. 
 
En licensfinansiering ønsker han ikke, fordi det vil pålægge danske husstande for store udgifter, når 
de forvejen er i den situation, at de skal anskaffe sig et farve-tv-apparat. Han frygter, at dette samlet 
set vil betyde en nedgang i tv-seningen (s. 25). ”Af disse og andre grunde foretrækker mindretallet, 
at den nye TV-2 finansieres ved reklameindtægter” (s. 25, originalen fremhæver). Han havde 
forskellige positive argumenter for reklamefinansiering: 
 
“Omkostningerne ved at markedsføre en vare nedbringes, og besparelserne må kunne finansiere 
endog ret høje reklameafgifter til TV, og måske derudover betyde prisnedsættelse. Dansk 
erhvervslivs produktivitet og konkurrenceevne må forventes styrket og uligheden overfor f.eks. 
reklamerne, der gennem tyske reklame-TV når ca. 20 pct. af de danske seere, elimineres. Med tiden 
må det i øvrigt forventes, at udenlandske udsendelser med reklamer vil nå de danske TV-seere over 

 
94 Måske fordi man anså Danmarks Radios eksisterende kanal for hovedstadens? 
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satellitsystemer [95], hvorved danske virksomheder kan tvinges til – for at kunne hævde sig i 
konkurrencen – at reklamere i udenlandske TV. Ved i tide at fastlægge et højt kvalitetsniveau for 
TV-reklamer skaber man en sund kritisk holdning over for den kommende TV-reklame fra 
udlandet, og man har samtidig muligheden for at hævde hele reklameniveauet også i andre 
massemedier” (s. 25). 
 
Senere: ”Forudsætningen er naturligvis, at der bliver tale om et pausereklamesystem og ikke 
afbrydelser i udsendelserne, således som det kendes i U.S.A. Sponsorsystemet hører heller ikke 
hjemme i de europæiske TV. Det engelske system med gennemsnitligt højest 6 minutters 
pausereklamer pr. time mener mindretallet burde overføres til Danmark. Da pressen efter 
mindretallets forslag skal have ledelsen af det nye TV-2, vil der allerede derved ske den ønskelige 
samordning af reklamemedierne.” (s. 25, originalen fremhæver). 
 
Der var således ikke noget forslag om fuldstændig privat eje af et kommende dansk TV-2. 
Samfundsinteresserne burde evt. sammen med oplysningsforbundene være repræsenteret i 
bestyrelsen, der ellers skulle domineres af pressen. Egentlig privat eje med mulighed for frit 
videresalg af virksomheden synes ikke at have ligget inden for den forestillingsramme, 
Kommissionens medlemmer havde. Jfr. her den tidligere nævnte bevægelse i Hanne Budtz’ 
synspunkter fra 1959 til 1962. 
 
Organisatorisk drøftede Radiokommissionen, om det nye TV-2 skulle være selvstændigt og 
uafhængigt af Danmarks Radio, men i alle forslag indgår det, at den evt. nye selvstændige 
organisation skulle være offentligt ejet og have samme juridiske status som Danmarks Radio. 
Derimod kan der konstateres et ønske om en intern konkurrence, enten inden for Danmarks Radio 
(mindst i forslag A, mere i B), eller imellem to offentlige institutioner (forslag C og mest radikalt i 
forslag D). Finansieringsmåden var enten en forhøjet licens eller reklamefinansiering. 
Reklamefinansieringen havde – måske overraskende – kun én tilhænger, nemlig den konservative 
brandchef A. Stæhr-Johansen, MF. Det radikale Venstres medlem støttede ikke 
reklamefinansiering, hvad der var i forlængelse af partiets holdning i 1959 og 1962. Mere 
overraskende var det, at den konservative Hakon Stangerup heller ikke gjorde det, medens Venstre 
ved repræsentanten Ib Thyregod var tilbage på Poul Hartlings linje fra 1959. Harald Nielsens 
positive holdning i 1962 til reklame i de elektroniske medier ser ud til overvejende at have været for 
egen regning. Bemærk her, at det ikke var ham, men Ib Thyregod der var næstformand i Hanne 
Budtz-udvalget i 1962, skønt både Nielsen og Thyregod var medlemmer (Folketingstidende, Tillæg 
B, 1961-62, spalte 1065-66). 
 
Kommissionens forslag på disse områder blev imidlertid ikke gennemført96. 
 
2.9. De Konservatives forslag fra efteråret 1971 
Folketingsvalget den 21. september 1971 førte til et regeringsskifte. Den borgerlige treparti-
regering under den radikale Hilmar Baunsgaard blev afløst af en socialdemokratisk 
mindretalsregering under ledelse af Jens Otto Krag. De nye ministre tiltrådte den 11. oktober 1971. 
Og kort tid efter, da folketingsåret var begyndt, fremsatte Det konservative Folkeparti noget 

 
95 Tv-programmer via satellit var første gang sendt i 1964 fra OL i Tokyo. Den første INTELSAT-satellit kom i 
kredsløb i 1965, og i 1969 var INTELSAT-systemet globalt dækkende, men kun med ganske få tv-muligheder. Mere 
om satellit-tv i kapitel 8. 
96 Medens dens forslag om indførelse af farve-tv blev gennemført bl.a. efter pres fra elektronikindustrien, jfr. 
Lund/Mortensen 1983a, s. 53. 
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overraskende et forslag i Folketinget om at realisere forslag D i Radiokommissionens betænkning97. 
De medlemmer af gruppen, der officielt stod for forslaget var Stæhr Johansen, Hanne Budtz, 
Lembourn, Ninn-Hansen, Poul Schlüter og Ib Stetter. 
 
Forslaget blev fremlagt den 7. december 1971. Det var ganske kort og havde tre pointer. For det 
første skulle regeringen få mulighed for at give koncession til et privat selskab eller en selvejende 
institution, der vil drive radio- og senere tv-virksomhed. Herved ville Danmarks Radios monopol 
være brudt. For det andet skulle driften af den nye institution ske på et kommercielt grundlag. Dvs. 
ved indførelse af reklameradio og reklame-tv. Endelig som det tredje punkt skulle Danmarks 
Radios virksomhed begrænses til at omfatte ét tv-program og to landsdækkende radioprogrammer. 
DR’s tredje radiokanal ville herved blive fri og kunne overføres til en kommerciel virksomhed. Ved 
at begrænse DR til én tv-kanal kunne det forhindres, at DR etablerede et TV 2 i den tid, hvor 
muligheden for et privat TV 2 blev undersøgt (sp. 969-70).  
 
Forslaget rummede en vis usikkerhed i forbindelse med oprettelse af et TV 2: ”Et privat tv må 
formentlig afvente nærmere økonomiske undersøgelser, da der her er tale om betydelige 
investeringer” (sp. 970). Det fremgår af debatten, at både forslagsstillerne og Venstre (sp. 2226) 
forestiller sig, at investeringerne i sendernettet skal være en offentlig opgave. Forslagsstillerne 
gjorde desuden opmærksom på, at reklameudsendelser i et TV 2 ”i hvert fald i en overgang kan 
medføre indtægtstab for dagspressen, [og derfor] bør en del af de indkomne annonceindtægter 
reserveres for presseformål, ligesom pressen kan tænkes selv at tage initiativet til et selskab, der 
søger koncession” (sp. 969). I fremlæggelsestalen havde A. Stæhr Johansen ud over dagspressen 
peget på oplysningsforbundene som mulige ejere af det kommende selskab (sp. 1151). 
De ”samfundsinteresser”, han havde nævnt i Radiokommissionens betænkning, var udeladt i selve 
lovforslaget. Dette var imidlertid meget lidt gennemarbejdet. 
 
Han ønskede et alternativ til Danmarks Radio for af principielle grunde at afskaffe monopolet og 
indføre valgmuligheder for lyttere og seere. Han tror desuden, at ”konkurrence fra en alsidig og 
positiv privat sender vil stimulere også Danmarks Radio” (sp. 1151). Begrundelserne for den 
kommercielle finansiering var disse: For det første var det næppe realistisk at hæve licensen ved 
siden af den skattebyrde, befolkningen bærer (sp. 1151). Her har historien bestemt ikke givet ham 
ret, men argumentet dukker senere op som en central begrundelse for at privatisere TV 
2/Danmark98.  For det andet vil reklamefinansieringen for erhvervslivet blive et vigtigt medium til 
hurtigt at sprede kendskab til varerne. Dette var et nyt argument i forhold til 1959 og 1962. For det 
tredje er det langt bedre selv at indføre reklamer i radio og tv med vor egen reklamekodeks, 
fordi ”reklame-tv kommer, hvad enten vi ønsker det eller ej. Vi har det allerede fra Tyskland, i 
Sverige går udviklingen i den retning, og om nogle år vil danske seere formentlig kunne se de store 
landes udsendelser over satellitter” (sp. 1151). Hovedinteressen i hans forslag synes således at være 
indførelse af reklamer i radio og tv. Ikke at skabe privat eje af den anden danske tv-station. 

 
97 Forlag til lov om ændring af lov om radiospredning. Fremsat 7. december 1971, FF 11590, som fremsat A 969, 1. 
behandling FF 2217, beretning afgivet 28. september 1972 B 3575. Det var overraskende af flere grunde. Dels var De 
Konservative alene med forslaget, medens Venstre som sagt havde været medforslagsstiller ved forslagene i 1959 og 
1962 (fremhævet af socialdemokraten Kristian Albertsen sp. 2221). Og dels fordi forlaget kom inden, Radiorådet havde 
afgivet en udtalelse om Radiokommissionens betænkning. Man skal her huske, at adskillige af folketingsmedlemmerne 
i debatten enten selv var eller havde været medlemmer af Radiorådet og/eller Radiokommissionen. 
98 I slutningen af salgsprocessen i 2003-04 bliver det reelt Jens Rohdes og Brian Mikkelsens hovedargument for at 
privatisere TV 2/Danmark A/S. Rohde: “Hele meningen med privatiseringen af TV 2 er jo, at folk skal betale mindre i 
licens”, se afsnit 22.7.2.7. Mikkelsen: “Samtidig står det fuldstændig i modsætning til det, jeg står for som minister, 
nemlig at seerne skal betale mindre for at se TV”, se afsnit 22.7.3.2. 
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Første behandling i Folketinget skete den 20. januar 1972. Kulturminister Niels Matthiasen lagde 
for med at oplyse om proceduren. Radiokommissionens betænkning var kort efter hans tiltræden 
sendt til Radiorådet til udtalelse. Når Radiorådets udtalelse forelå, ville han give Folketinget en 
redegørelse, der kunne danne grundlag for en almindelig debat, dels om kommissionens forslag, 
dels ”i det hele om de ændringer i radiospredningsloven, som der kan være behov for” (sp. 2217). 
Derefter ville han fremlægge det endelige forslag til en ny radiospredningslov99. 
 
Niels Matthiasen afviser forslaget. Dels er han modstander af reklamer i radio og tv, dels mener 
han, at netop reklamerne vil være meget skadelige for den dagspresse, der ”over hele landet kæmper 
en hård kamp for at overleve” (sp. 2219). Hans bekymring for dagspressen støttes af Kristian 
Albertsen (Socialdemokratiet), K. Helveg Petersen (De Radikale), Morten Lange (SF) og Merete 
Bjørn Hanssen (Venstre). Og her var nok årsagen til, at Venstre ikke var medforslagsstiller, idet 
partiet havde en betydelig partitilknyttet dagspresse at tage hensyn til, og derfor var Venstre som 
helhed imod reklamefinansiering på dette tidspunkt (sp. 2226)100.  
 
Alle er endvidere tilfredse med, at forslaget indeholder krav om ”iagttagelse af 
alsidighedsprincipper i stofudvælgelse, adskillelse af reklamestof fra andet stof, nøje defineret 
ansvarsforhold og berigtigelsespligt” (sp. 969), men der er ikke tilslutning til, at dette kan lade sig 
gøre i praksis. Især er der udbredt bekymring for, at reklamefinansieringen skal påvirke 
udsendelserne i kommerciel retning. Albertsen sætter fingeren på et punkt, der ikke er afklaret i 
dette forslag – og som også langt senere skal blive af stor betydning for dansk TV 2: ”Hvem skal 
kontrollere standarden? Hvem skal vurdere alsidigheden? Hvem skal sørge for, at det, man lægger 
op til, virkelig bliver efterlevet?” (sp. 2224)101. 
 
Stæhr Johansen fik således ikke støtte fra noget parti i folketinget og følte sig da også som dr. 
Stockmann i Henrik Ibsens drama “En Folkfjende”102. Han trøstede sig dog med, at en 
Gallupundersøgelse havde vist et stort flertal for indførelse af kommercielt fjernsyn i Danmark. Han 
peger derefter på, at en folkeafstemning om indførelse af et dansk TV 2 måske kunne være vejen 
for hans ideer (sp. 2237). Den tanke får tilslutning fra K. Helveg Petersen, men på betingelse af, 
at ”vi så virkelig har et godt materiale at lægge frem, der belyser alle forudsætningerne. Det er ikke 
nok, at man bare slynger det spørgsmål ud, om vi vil have kommercielt tv, og man så straks tager 
anledning til at tro, at så får man mere frit løb for de ønsker, man måtte have. Man må lægge et 
anderledes fyldigt materiale frem om de erfaringer, der høstes omkring kommercielt tv, men også et 
materiale, der skildrer, hvilke alternativer der er, og hvad man tænker sig med hensyn til Danmarks 
Radios udbygning” (sp. 2243). 

 
99 Han holdt ord. Den 19. oktober 1972 kom redegørelsen, der blev drøftet af tinget den 2. november 1972. Lovforslaget 
kom 7. februar 1973 og førte til 1973-radioloven, der blev vedtaget 8. jun. 1973 Se senere i afsnit 9.2.5. 
100 Jfr. oplysningerne i afsnit 1.2. I 1968 havde venstre-pressen på landsplan godt en fjerdedel af hverdagsoplaget. I 
normale middelstore provinsbyer dækkede et venstreblad  60-70% af husstandene, skønt partiet kun havde 10-20% af 
stemmerne. 
101 De nævnte spørgsmål indgår i vurderingen af foreneligheden af statsstøtte til TV 2. Se senere i afsnit 21.4.6, der 
redegør for Kommissionens analyse af, om TV 2 har opfyldt dem i perioden 1995-2002. I afsnit 23.5.3.1 
problematiserer jeg, om netop alsidigheden – som Albertsen ser som det centrale i public service broadcasting – bliver 
kontrolleret af den danske tilsynsmyndighed. 
102 Heri findes den berømte replik: ”Saken er den, ser I, at den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene”. 
Udgangsreplik af Dr. Tomas Stockmann i En folkefiende, skuespil i fem akter af Henrik Ibsen (Ibsen 1962). Stæhr 
Johansen var i øvrigt det eneste af de i alt seks konservative folketingsmedlemmer, der stod som forslagsstillere, der tog 
ordet i folketingssalen. 
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Stæhr Johansen tilslutter sig. En folkeafstemning må ikke foretages, uden en grundig 
oplysningskampagne har fundet sted. Her er han enig med både Helveg Petersen og 
kulturministeren103. Derfor håber han på, at der nedsættes et udvalg, der kan få yderligere 
oplysninger at arbejde med.  
 
Det skete. Udvalget holdt dog kun få møder, nemlig to. Det afgav beretning den 28. september 
1972. Den var på seks linjer (sp. 3575).  
 
Forslaget var dødt i denne omgang. 
 
2.10. Udgang: kontrol med indholdet i et privat TV 2 
Både tilhængere og modstandere af et privat TV 2 ser to principielle problemer ved en sådan 
konstruktion: finansiering og kontrol med indholdet i “det stærkeste meddelelsesmiddel, vi kender”. 
Reklamefinansiering vil kunne medføre en popularisering af indholdet, så det blev “sukkerstads 
indpakket i cellofan”, og det kunne medføre, at det bliver de store firmaer, der skal bestemme 
hvilke udsendelser, der skal sendes. Det spiller dog ingen rolle for en privat station, hvor der godt 
må sendes underholdning med noget let stof. Reklamefinansiering har under alle omstændigheder 
den fordel, at en ellers nødvendig licensstigning undgås. Når det gælder udsendelsernes politiske 
effekter, sker der en interessant udvikling i argumentationen. Hartling starter forsigtigt med 
anstændighedsregler og det presseretlige ansvarsprincip. Det udvides af Hanne Budtz til, at en 
koncessionsordning skal sikre “det politiske millimeterdemokrati”. Og da hendes partifælle, Stæhr 
Johansen, i 1972 igen foreslår et TV 2, indgår som et krav til programvirksomheden “iagttagelse af 
alsidighedsprincipper i stofudvælgelsen”. Det er da meget tæt på de programprincipper, der gjaldt 
for Danmarks Radio, hvor den partipolitiske indflydelse var stærk, og som året efter skulle blive 
endnu stærkere, jfr. afsnit 9.2.5. Men hvis de politiske partier ikke havde hånd i hanke med 
programindholdet, hvem skulle så?  Frit slag, var der ingen, der gik ind for. De ubesvarede 
spørgsmål var da: Hvem skal kontrollere standarden? Hvem skal vurdere alsidigheden? Hvem skal 
sørge for, at det, man lægger op til, virkelig bliver efterlevet? 
  

 
103 Ministerens og Stæhr Johansens holdning til folkeafstemningen kommer måske tydeligt frem i ministerens 
kommentar til den Gallupundersøgelse, som Stæhr Johansen havde henvist til: ”Og jeg må sige, at det er ikke de 
politiske partiers opgave at føre galluppolitik. Opinionsundersøgelser er til for at sige bl.a., om vi har oplyst 
befolkningen tilstrækkeligt om de ting, vi vil, om befolkningen er tilstrækkelig oplyst om forudsætningerne for det, de 
skal træffe bestemmelse om. Og det er jo dér, vi mange gange oplever, at det er de ikke, og vi har ikke slået til i 
oplysningsarbejdet” (sp. 2239). 
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Udgang på Del I – De første forslag om et dansk TV 2 
 
Del I tog afsæt i en redegørelse for status for udvalgte dele af det danske mediesystem omkring 
1960. Mediesystemet var domineret af dagspressen både økonomisk og meningsmæssigt. 
Dagspressens økonomi var cirka syv gange større end udgifterne til tv, og dagbladene omsatte 
omkring 20 gange så meget, som danske film gjorde det i biograferne. Dagspressen var delt i et 
hovedstadsmarked og en række relativt isolerede provinsbysmarkeder, landsdækkende aviser 
fandtes ikke. Alene Pressens Radioavis i Danmarks Radio var landsdækkende med nyheder, men 
udsendelserne var kortfattede og faktuelle samt indholdsmæssigt og omfangsmæssigt kontrolleret af 
dagbladene. Den journalistiske professionalisme var svagt udviklet, men voksende. De første 
forslag om presseråd var lanceret, men udgivernes magt til at bestemme over det redaktionelle 
indhold var reelt ikke anfægtet. Dagbladene var tæt knyttet til politiske partier med en betydelig 
overvægt til den borgerlige side. I 1965 var 82% af oplaget og 71% af aviserne borgerlige, medens 
socialdemokratiet havde 10% af oplaget og 13% af dagbladene. I Danmarks Radio var den 
partipolitiske styrke anderledes. En lovændring i 1959 havde givet politikerne magt over Radiorådet 
og delvist over Programudvalget, og en partipolitisk paritet var tilstræbt, men Socialdemokratiet 
stod stærkt via formandsposten begge steder. Finansieringen af DR skete via licens, og størrelsen 
herpå blev reelt fastlagt af Radiorådet, og ikke, som det var formuleret i loven, af Folketinget og 
ministeren. Lovændringen justerede ikke af DR’s programmæssige opgave – at levere et 
programudvalg af alsidig, kulturel og oplysende art – det var alene kontrollen, der var til diskussion. 
 
Ejerskab og medietyper var sammenkoblet: de private ejede dagbladene, filmproduktionsselskaber 
og biograferne; staten radio, tv og telekommunikation. 
 
Det første forslag om privat eje af radio eller tv blev fremprovokeret af piratsenderen Radio Mercur, 
da Venstre og De Konservative ved lovrevisionen af DR’s styrelsesforhold i 1959 forlod en aftale 
om statsmonopol og licensfinansiering til fordel for vage forslag om et overvejende privat TV 2. 
Finansieringen var uklar, da begge partier havde hensyn at tage til deres egen partipresse. For at 
skabe klarhed over de tekniske og økonomiske forhold nedsatte Kulturministeren en 
Radiokommission, der i 1970 fremlagde en række forslag til, hvordan et dansk TV 2 kunne 
udformes. Et af disse forslag, der blev formuleret af Arne Stæhr Johansen, der var konservativt 
folketingsmedlem, rummer en model for et TV 2, der var uafhængig af Danmarks Radio og 
finansieret af reklamesalg. Ejerformen var uigennemsigtig, men den samlede danske dagspresse 
skulle have hovedansvaret. Forslaget blev afvist af Folketingets flertal. 
 
Staten spillede en betydelig rolle, både som ejer, regulator og finansier. Alle de medier, der blev 
inddraget i analysen, modtog statsstøtte, der tilsammen udgjorde 31% af den samlede omsætning. 
Mediesystemet blev imidlertid ikke set i en økonomisk sammenhæng, men som forskellige måder, 
hvorpå befolkningens holdninger kunne påvirkes, og mediepolitikken blev som hovedregel drøftet 
og udformet på et nationalt grundlag. Dog var der enkelte bemærkninger om, at et evt. kommende 
medlemskab af EF kunne medføre reklamefinansiering af de elektroniske massemedier. 
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Indgang til Del II 
 
Del II beskriver bestemmelserne i EF-Traktaten om statsstøtte, således som de var i 1973, da 
Danmark trådte ind Fællesmarkedet. Og her skal jeg komme med en vigtig præcisering. Overalt 
beskriver jeg traktatbestemmelserne ud fra de tolkninger fra Domstolen og Kommissionen, der 
fandtes på det tidspunkt, der analyseres. Den efterfølgende udvikling er ikke inddraget. Det 
betyder, at når jeg f.eks. analyserer statsstøttereglerne i 1973, inddrager jeg ikke de fortolkninger, 
som EF-Domstolen og Kommissionen sidenhen har anlagt. Det er den historiske proces, der står i 
centrum i denne fortælling, ikke hvordan bestemmelserne tolkes “i dag”. Og netop 
statsstøttebestemmelsernes tolkningshistorie er central for TV 2-fortælllingen. 
 
I kapitel 3 redegør jeg for den særlige status, EF-Traktaten har i forhold til Medlemsstaterne. Denne 
status rummer bl.a. principperne om “den direkte effekt” og “Traktatens forrang”, og ingen af dem 
findes i selve Traktatens tekst. De er udviklet af EF-Domstolen, der har en særlig rolle i EU-
systemet. I kapitel 4 optrykkes EF-Traktatens statsstøttebestemmelser samt artiklen om tjenester af 
almindelig økonomisk interesse. Jeg gennemgår endvidere i kapitlet de domme, der op til 1973 
havde fortolket artiklerne. 
 
EF-Domstolen har flere opgaver. Den dømmer i sager om traktatbrud, hvor Kommissionen 
indbringer en Medlemsstat for Domstolen med påstand om, at Medlemsstaten ikke har overholdt en 
forpligtelse, den har påtages sig ved at underskrive Traktaten (artikel 226). En sag om brud på EF-
Traktaten kan også anlægges af en anden Medlemsstat, der mener, at den første ikke har overholdt 
en traktatforpligtelse (artikel 227)104. Domstolen har imidlertid også en anden opgave, nemlig at 
besvare præjudicielle spørgsmål. Artikel 234 har bl.a. denne ordlyd 
 
“Domstolen har kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål: 
a) om fortolkningen af denne traktat 
b) om gyldigheden og fortolkningen af retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner […]. Såfremt 
et sådant spørgsmål rejses ved en ret i en af medlemsstaterne, kan denne ret, hvis den skønner, at en 
afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin dom, anmode Domstolen om at afgøre 
spørgsmålet. Såfremt et sådant spørgsmål rejses under en retssag ved en national ret, hvis afgørelser 
ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres, er retten pligtig at indbringe sagen for 
Domstolen”. 
 
Federico Mancini og David Keeling (henholdsvis dommer og justitssekretær ved Domstolen) har 
gjort opmærksom på, at det ville være uden mening at forsyne de nationale retter med denne ret – 
og i nogle tilfælde pligt – til at anmode Domstolen om at dømme angående tolkning af 
traktatartiklerne, hvis disse ikke kunne påberåbes i nationale retssager (Mancini & Keeling 1994, s. 
184).  
 
Den præjudicielle procedure knytter på denne måde de nationale retssystemer sammen med EF-
Domstolen, og det sikrer, at “disse nationale retsinstanser i realiteten (også) fungerer som 
fællesskabsdomstole” (Fenger & Broberg 2008, s. 16 f.). Ingolf Pernice har udtrykt det således: “the 

 
104 Denne mulighed er imidlertid så godt som aldring udnyttet. “In practice, [this] method has proved totally ineffective, 
as political considerations militated against direct confrontation between Member States them selves”. Biondi & Farley 
2009, s. 2. 
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very nature of the European legal order [is] a system composed of two complementary bodies of 
law, European and national, applicable to the same citizens” (Pernice 2010, s. 48). 
 
Proceduren har som funktion at sikre en ensartet tolkning og anvendelse af fællesskabsretten i alle 
Medlemsstaterne, og det anses også for at være en “indirekte men alligevel ganske effektiv kontrol 
med medlemsstaternes opfyldelse af deres fællesskabsretlige pligter” (Fenger & Broberg 2008, s. 
16).  
 
EF-Domstolens tolkning af Traktaternes bestemmelser har imidlertid ændret sig voldsom i den 
periode, jeg beskæftiger mig med. Og spørgsmålet er derfor, hvilken tolkning, der er gældende, når 
et sagforhold skal afgøres endeligt. Er det den tolkning, EF-Domstolen havde på det tidspunkt, da 
de begiveheder, der skal pådømmes, fandt sted? Eller er det den tolkning, der er gældende, når 
sagforholdet endeligt pådømmes? 
 
Det er mange gange slået fast af EF-Domstolen selv, at det er den tolkning, der er gældende, når 
sagforholdet endeligt pådømmes, der er afgørende. Det betyder, at en handling – f.eks. i 1986 at 
undlade at anmelde den danske stats finansiering af TV 2 til Kommissionen – skal bedømmes efter 
den retstilstand, der er gældende, når sagen engang afsluttes, - og ikke efter EF-Domstolens 
tolkning af traktatbestemmelserne i 1986, da undladelsen fandt sted. Jeg citerer igen efter den 
seneste formulering: 
 
“[…] den fortolkning, som Domstolen foretager af en fællesskabsretlig regel, begrænser sig til at 
belyse og præcisere betydningen og rækkevidden af den pågældende regel, således som den skal 
forstås og anvendes, henholdsvis burde have været forstået og anvendt fra sin ikrafttræden. Heraf 
følger, at den således fortolkede regel kan og skal anvendes endog i forbindelse med retsforhold, 
der er stiftet og består, før den omhandlede dom […]” (T-289/03 BUPA af 12. februar 2008, Sml. 
2008 II-081, præmis 159).  
 
Tidligere domme med samme formulering er C-292/04 Meilicke af 6. marts 2007, Sml. 2007 I-
1835,  præmis 34; C-347/00 Pérez af 3. oktober 2002, Sml. 2002, I-8191, præmis 44; C-262/96 
Sürül af 4. maj 1999, Sml. 1996 I-2685, præmis 107; C-24/86 Blaizot af 2. februar 1988, Sml. 1988 
I-379, præmis 27; C-61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato af 27. marts 1980, Sml. 
1980, I-1205, præmis 16.   
 
Det er sket, at EF-Domstolen har besluttet, at den tolkning, den anlægger i dommen, kun skal gælde 
for fremtiden, men det er sjældent. Det er f.eks. sket i C-43/75 Defrenne af 8. april 1976, Sml. 1976 
I-456, præmis 69-75, hvor Domstolen ud fra økonomiske og retssikkerhedsmæssige betragtninger 
fandt, at dens afgørelse skulle indskrænkes til alene at gælde fra dens afsigelse, men dog omfatte 
retssager angående sagforholdet, der var anlagt før dommens afsigelse.  
 
Det forhold, at tolkningen ændrer sig, og at det er den til enhver tid seneste tolkning, der er 
gældende ret, også i Danmark, er yderligere en årsag til, at jeg parallelt med udviklingen i ’den 
danske del’ af TV 2-historien redegør for Domstolens og Kommissionens samtidige tolkning af 
statsstøttebestemmelserne for herved at vise, hvordan TV 2’s retsstilling løbende har ændret sig i 
takt med EF-Domstolens domme, der er gældende ret i Danmark. Dette vil ske på fastlagte 
tidspunkter, der følger periodeinddelingen (jfr. afsnit 0.13), dvs. i årene 1973, 1986, 1996, 2002. 
Det er status på disse tidspunkter, der beskrives, mens processen på statsstøtteområdet imellem 
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disse årstal kun sjældent omtales. Målet er at skabe et grundlag for at vurdere overensstemmelsen af 
den statslige finansiering af  TV 2 med EU’s statsstøtteregler på de valgte tidspunkter. 
 
Det er ikke alle dele af statsstøttebestemmelserne, der er interessante i tilknytning til TV 2-
historien. De centrale spørgsmål er disse, og jeg kommenterer kort deres betydning for TV 2-sagen: 
 
• Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en statslig finansiering af en virksomhed udgør 
statsstøtte? – EU’s statsstøtteregler angår kun TV 2, hvis der foreligger statsstøtte, og tolkningen af, 
hvad statsstøtte er, har ændret sig i perioden. 
 
• Hvad er forskellen på ny statsstøtte og eksisterende statsstøtte? - Hvis statens finansiering af TV 2 
er eksisterende statsstøtte, kan hverken Kommissionen eller en konkurrent kræve, at TV 2 skal 
tilbagebetale noget af den omfattende statsstøtte, TV 2 muligvis har fået i perioden 1986-2005. 
Kriterierne for, at der foreligger eksisterende statsstøtte er imidlertid ikke altid klare. 
 
• Hvad er forenelig statsstøtte? – Statsstøtte er i princippet forbudt, men der er undtagelser. Hvilke 
undtagelser er gældende for, at TV 2’s finansiering udgør forenelig statsstøtte, og hvad er 
konsekvenserne, hvis støtten er enten forenelig eller uforenelig? Hvis der er tale om ny, uforenelig 
statsstøtte skal støtten måske betales tilbage med renter, men hvis det er uforenelig, eksisterende 
statsstøtte, skal ordningen blot justeres med henblik på fremtiden. 
 
• Hvad er ulovlig statsstøtte, og hvad er konsekvenserne, hvis TV 2 har modtaget en ulovlig 
statsstøtte, der er forenelig? – Her har EF-Domstolen gradvist nærmet sig et klart standpunkt frem 
til 2005, og svarer var da, at TV 2 skulle betale al støtte tilbage med renter med mindre særlige 
omstændigheder gjorde sig gældende. 
 
• Hvad er en endelig Beslutning? Og hvad bertyder det, at Beslutningen skal offentliggøres eller 
meddeles klageren? I takt med Internettets udbredelse lagde Kommissionen sine beslutninger ud på 
sin hjemmeside, og var det tilstrækkeligt til, at Beslutningen var offentliggjort, eller skulle man 
vente til Beslutningen blev trykt i Den Europæiske Unions Tidende? - Forskellen har muligvis 
spillet en rolle i sidste del af processen for at sælge TV 2/Danmark A/S. 
 
• Hvad er kompensation for levering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, og hvad er 
konsekvensen for TV 2, hvis statens finansiering var kompensation? – Kompensation falder ikke 
ind under statsstøttereglerne, fordi kompensation ikke er statsstøtte. Domstolen har imidlertid skiftet 
standpunkt flere gange med hensyn til hvilke betingelser, der skulle opfyldes for, at der forelå 
kompensation. 
 
Som det er fremgået både tidligere og her, er der sket en betydelig udvikling i EF-Domstolens svar 
på disse spørgsmål. Afhandlingen er opbygget som et flow af begivenheder og tolkninger, men den 
løbende fremstilling afbrydes på fastlagte tidspunkter, som jeg anser for afgørende i udviklingen -  i 
1973, 1986, 1996 og i 2002. Ved disse lejligheder er det især svar på de ovenstående spørgsmål, der 
undersøges i kapitel 4, 11, 15 og 19 og 21. 
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Kapitel 3. Den direkte effekt og Traktatens forrang 
 
Det europæiske retssystem har to komplementære lovkomplekser, et europæisk og et nationalt, og 
spørgsmålet er derfor hvilken retstilstand, der er afgørende, hvis der er modstrid imellem den, der 
findes i EF-Traktaten, og den i det nationale lovkompleks? Og videre – gælder EF-Traktatens 
bestemmelser kun, hvis de nationale myndigheder har omsat dem til nationale love og 
bestemmelser? 
 
Det blev afgjort – og sidenhen accepteret af Medlemsstaterne – i to domme fra henholdsvis den 5. 
februar 1963 i C-26/62 Van Gend en Loos, dansk specialudgave s. 375 og den 15. juli 1964 i C-
6/64 Costa, dansk specialudgave, s. 533. 
 
3.1. C-26/62 Van Gend en Loos 
Denne dom anses af de fleste som den vigtigste dom, EF-Domstolen har afsagt (Mayer 2010, s. 16 
og Domstolens egen fejring af 50-året for dens afsigelse105). 
 
Det hollandske firma Van Glend en Loos havde den 9. september 1960 importeret 
urinstofformaldehyd fra Forbundsrepublikken Tyskland. Den pågældende vare var imidlertid af de 
hollandske myndigheder fra 1. marts 1960 pålagt en højere told, end det tidligere var tilfældet. En 
nu ophævet artikel 12 i EF-Traktatens forbød imidlertid Medlemsstaterne at pålægge ny told eller 
forhøje en eksisterende ved indførsel og udførsel af varer mellem Medlemsstaterne. Van Glend en 
Loos klagede derfor til en hollandsk forvaltningsdomstol med påstand om, at ændringen af 
toldtariffen stred imod EF-Traktatens gamle artikel 12, og at ændringen derfor burde annulleres. 
 
Sagen handler således om muligheden for, at private kan anfægte en national lovgivning ved at 
henvise til EF-Traktatens artikler. Gav gamle artikel 12 statsborgerne i Medlemsstaterne 
individuelle rettigheder, som de kunne påberåbe sig ved nationale domstole, og som disse domstole 
skulle beskytte?106. 
 
Van Gleen en Loos mente sammen med Kommissionen107, at dette var tilfældet, medens tre af de 
seks Medlemsstaterne, der havde skabt EF-Traktaten – Vesttyskland, Holland og Belgien – ved 
retsforhandlingerne anførte, at gamle artikel 12 alene var en forpligtelse for Medlemsstaterne,  og 
den gav ikke gav statsborgerne nogle ekstra rettigheder. Medlemsstaternes manglende overholdelse 
af Traktaten kunne kun påklages ved traktatbrudssager, og de kan ikke anlægges af private. 
 
Domstolen udtalte i dommen: 
 
“Gennemførelse af [gamle] artikel 12 [at medlemsstaterne ikke må indføre eller hæve told mellem 
medlemsstaterne] kræver ikke, at staterne vedtager nogen lovgivning; den omstændighed, at det i 
henhold til denne artikel er medlemsstaterne, der er pligtsubjekter for nævnte 

 
105 “Den 13. maj 2013 afholdt Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg en temadag for at markere 50-året for 
afsigelsen af dommen i sagen Van Gend en Loos, der blev afsagt den 5. februar 1963. På denne dag blev dommen 
drøftet som kilde og som grundlaget for de principper, der har formet Unionens forfatningsmæssige grundlag, samt ud 
fra dens potentiale med hensyn til den fremtidige udvikling af den europæiske konstruktion” – Domsolens egen 
formulering. Se  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_95693/da/ med henvisning til dokumenter og video fra temadagen. 
106 Data og spørgsmål fra Generaladvokat Karl Roemers Forslag fra 12. december 1962, s. 383-84. 
107 Morten Rasmussen påviser i Rasmussen 2010, at Kommissionen, ikke Domstolen, havde den mest radikale holdning 
til sagskomplekset om privates stilling, den direkte effekt og Traktaternes forrang. 
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undladelsesforpligtelse, medfører ikke, at deres statsborgere ikke kan drage fordel af den; den på 
traktatens artiklen 226 og 227 [om traktatbrud] støttede indsigelse, som er gjort gældende af de tre 
regeringer, der i deres indlæg har fremsat bemærkninger for Domstolen, er i øvrigt ugrundet; den 
omstændighed, at traktaten i de nævnte bestemmelser giver Kommissionen og medlemsstaterne 
mulighed for at indstævne den stat, som ikke har opfyldt sine forpligtelser, for Domstolen, 
indebærer ikke, at det skulle være umuligt for private i givet fald at gøre disse forpligtelser 
gældende for den nationale dommer, lige så lidt som den omstændighed, at traktaten giver 
Kommissionen midler til at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der er pålagt de 
traktatundergivende, udelukker muligheden for i sager mellem private for den national dommer at 
påberåbe sig krænkelsen af disse forpligtelser; hvis garantierne med medlemsstaternes overtrædelse 
af [gamle] artikel 12 alene begrænses til procedurerne i artiklerne 226 og 227, vil dette udelukke 
enhver umiddelbar beskyttelse af deres statsborgeren individuelle rettigheder; der er en risiko for, at 
anvendelsen af disse artiklen bliver virkningsløse, såfremt den skal afhænge af gennemførelsen af 
en national beslutning, som tilsidesætter traktatens forskrifter; agtpågivenheden hos de private, som 
er interesserede i at beskytte deres rettigheder, medfører en effektiv kontrol, der supplerer den 
kontrol, som det i artiklerne 226 og 227 overlades til Kommissionen og medlemsstaterne at drage 
omsorg for [;] det følger af de forudgående overvejelser, at [gamle] artikel 12 ifølge traktatens ånd, 
opbygning og indhold skal fortolkes således, at den har umiddelbar virkning og medfører 
individuelle rettigheder, som de nationale domstolsmyndigheder skal beskytte” (s. 378). 
 
Konklusionen bliver derfor, at  
 
“Fællesskabet udgør et nyt folkeretligt system, til hvis fordel staterne, om end inden for begrænsede 
områder, har indskrænket deres suveræne rettigheder, og hvis retssubjekter ikke blot er 
medlemsstaterne men også disses statsborgere; uafhængigt af medlemsstaternes lovgivning 
pålægger fællesskabsretten derfor ikke blot private forpligtelser, men den skal også give dem 
rettigheder, som bliver en del af deres juridiske formue; disse rettigheder opstår ikke blot, når de 
udtrykkeligt er indrømmet i traktaten, men også, når traktaten pålægger private såvel som 
medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner entydige forpligtelser […]” (s. 379). 
 
EF-Traktaten rummer altså bestemmelser, der giver statsborgerne rettigheder over for deres stater, 
og som de kan anvendes direkte ved nationale domstole, uden at disse rettigheder er tilført dem via 
en national lovgivning. Dette kaldes EU-rettens direkte effekt108. Disse rettigheder forbedrer deres 
status som statsborgere via-a-vis nationalstaten, men rettighederne rækker længere. Det muliggør 
også en effektiv kontrol med, at EF-Traktatens bestemmelser overholdes, og dermed tildeles private 
en kontrolfunktion på linje med Kommissionen (i artikel 226) og Medlemsstaterne (i artikel 227). 
 
Fererico Mancini og David Keeling mener som mange, at denne dom er skelsættende. De skriver: 
 
“It is rare that judges are given a chance to change the course of history. But if the European 
Community still exists 50 or 100 years from now, historians will look back on Van Gend en Loos 
as the unique juridical contribution to the making of Europe. If the Court had held in 1963 that the 
Treaty provisions prohibiting increase in customs duties could not be relied on by an importer who 
challenged a custom assessment in the national courts, the subsequent development of the 
Community would have been very different” (Mancini & Keeling 1994, s. 183). 
 

 
108 Om udviklingen af dette begreb, se Burrows 2007. 
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De sigter med det sidste til, at selv hvis det indre marked var etableret rent teknisk, ville det næppe 
være blevet til noget i længden, hvis Medlemsstaterne kunne obstruere det via en række mere eller 
mindre åbenlyse, protektionistiske skridt, der nok især var dukket op i økonomiske nedgangstider. 
Uden privates magt til at gennemtvinge bestemmelserne via princippet om Traktatens direkte effekt, 
ville det være overladt til Medlemsstaterne i Ministerrådet via en række kompromisser at vedtage 
Forordninger og Direktiver, der implementerede traktatbestemmelserne ud fra øjeblikkelige behov. 
Kommissionen kunne have anlagt en række traktatbrudsager for at håndhæve principperne, men 
dels er sådanne sager langsommelige, dels havde Kommissionen før Maastricht-Traktaten ingen 
sanktionsbeføjelser overfor Medlemsstaterne i tilknytning til traktatbrud. 
 
“As a result of Van Gend en Loos, the unique feature of Community law is its ability to impinge 
directly on the lives of individuals, who are declared to be the ’subjects’ of the new legal order, 
entitled as such to invoke rights ’which become part of their legal heritage’. The effect of Van Gend 
en Loose was to take Community law out of the hands of politicians and bureaucrats and to give it 
to the people” (Ibid. s. 183). 
 
Uden tvivl er det sidste oprigtigt mente forhåbninger, da de blev formuleret i marts 1994, og den 
direkte effekt har med sikkerhed haft stor betydning på en række områder – f.eks. borgernes frie 
bevægelighed, retten til at udøve erhverv, ligestilling mellem mænd og kvinder. Spørgsmålet er 
imidlertid ikke kun, om de nationale retter har respekteret borgernes særlige rettigheder, men også 
om borgerne har levet op til den forpligtelse, som Domstolen mindede dem om. Jeg henviser til 
formuleringen: “agtpågivenheden hos de private, som er interesserede i at beskytte deres 
rettigheder, medfører en effektiv kontrol [med overholdelse af EF-Traktaten], der supplerer den 
kontrol, som det i artiklerne 226 og 227 overlades til Kommissionen og medlemsstaterne at drage 
omsorg for” (s. 380). Har borgerne været agtpågivende nok? Har medlemsstaterne i fornødent 
omfang gjort borgerne opmærksomme på deres rettigheder og pligter? Og har de nationale 
myndigheder betænkt, hvilke rettigheder den direkte effekt giver borgerne? Spørgsmålene er 
centrale for TV 2-sagens udvikling, både da TV 2-loven blev vedtaget i 1986, da TvDanmark 
klagede til Kommissionen over ulovlig støtte til TV 2 i 2000, og da Viasat og SBS i starten af 2005 
ankede Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringen af TV 2 til Retten i Første Instans. 
Endelig er princippet forudsætningen for, at Viasat i 2006 kunne anlægge sag ved Østre Landsret 
med krav om, at TV 2 skulle betale den ulovlige statsstøtte tilbage samt yde erstatning til Viasat 
som følge af ulovligheden. Denne sag om ulovlighed fortsatte dels ved Retten i Første Instans, dels 
ved EF-Domstolen, jfr. oversigten i afsnit 0.18. 
 
3.2. C-6/64 Costa 
Man kan mene (hvad Kommissionen gjorde), at det implicit ligger i Van Gend en Loose-dommen, 
at EF-Traktaten har forrang for nationale bestemmelser, hvis de kommer i konflikt, men i Costa-
dommen blev det gjort ubetvivleligt. 
 
Den italienske advokat Flaminio Costa havde nægtet at betale en el-regning på blot 1.925 lire til el-
forsyningsselskabet ENEL med den begrundelse, at den italienske lov, der var grundlag for 
etablering af ENEL, og som var indført efter, Italien blev medlem af Fællesskabet, stred imod en 
række af EF-Traktatens artikler (bl.a. artikel 97, 88 og 31). Sagen blev indbragt for fredsdommeren 
i Milano, der mente, at det var nødvendigt at stille EF-Domstolen et præjudicielt spørgsmål om 
tolkning af Traktaten, før han kunne dømme i sagen. 
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Den italienske regering forsøgte at få sagen afvist med henvisning til, at den nationale domstol var 
forpligtet til at anvende den nationale lovgivning, og at den derfor ikke kunne anvende den artikel i 
EF-Traktaten, der muliggjorde præjudicielle afgørelser (Dommens s. 535). Hvis der var tvivl om, 
hvorvidt den italienske lov var i modstrid med Traktaten, skulle det afgøres via en traktatbrudssag, 
og sådanne sager kunne ikke anlægges af private, jfr. indholdet af artikel 226 og 227. Hr. Costa 
havde værsgo’ at betale. 
 
Generaladvokat Maurice Lagrange mente i sit Forslag til afgørelse fra 25. juni 1964, at det ikke var 
her, det centrale problem lå: 
 
“problemet består i den samtidige eksistens af to (hypotetisk) modstridende retsnormer, som gør 
krav på ligelig anvendelse i den nationale retsorden, idet den ene hidrører fra traktaten eller 
Fællesskabets institutioner, den anden fra de nationale instanser; hvilken skal have forrang, så 
længe modsætningen ikke er blevet bragt til ophør?” (s. 543). 
 
Domstolen svarede først ved implicit at henvise til Van Gend en Loos-dommen: 
 
“til forskel fra de almindelige internationale traktater har EF-Traktaten indført en særlig retsorden, 
der er integreret i medlemsstaternes retssystemer fra det tidspunkt, da traktaten trådte i kraft, og som 
skal anvendes af deres retsinstanser;  medlemsstaterne har ved at oprette et Fællesskab på 
ubegrænset tid, der har egne institutioner, retsevne, partshabilitet, beføjelse til at optræde på 
internationalt plan og navnlig egentlige beføjelser, der er en følge af en kompetencebegrænsning 
eller en overførsel af beføjelser fra medlemsstaterne til Fællesskabet, faktisk begrænset deres 
suverænitet, selv om det er sket inden for afgrænsede områder, og har således skabt et regelsæt, som 
finder anvendelse på deres statsborgere og på dem selv” (s. 535). 
 
Derefter tog den fat på spørgsmålet om forrang: 
 
“af denne integration i hver medlemsstat af bestemmelser, som hidrører fra fællesskabsretskilden, 
og mere generelt af traktatens ordlyd og ånd følger det logisk, at medlemsstaterne ikke kan gøre en 
senere ensidig foranstaltning gældende imod en retsorden, som de har accepteret på gensidig basis; 
en sådan foranstaltning vil således ikke kunne gøres gældende imod denne retsorden; hvis 
fællesskabsretten som følge af senere national lovgivning havde forskellig gyldighed fra stat til stat, 
ville det bringe virkeliggørelsen af de i traktatens artikel [3] omhandlede mål i fare […]; de 
forpligtelser, man har påtaget sig i traktaten om oprettelse af Fællesskabet, ville ikke være 
ubetingede, men kun eventuelle, hvis de kunne ændres eller ophæves ved senere lovgivning fra 
signatarstaternes side; […] af alt dette fremgår det, at den af traktaten affødte ret, der hidrører fra en 
autonom retskilde, på grund af sin selvstændige natur retsligt må gå forud for en hvilken som helst 
national bestemmelse, idet den ellers ville miste sin fællesskabskarakter, og idet selve 
retsgrundlaget for Fællesskabet ellers ville blive bragt i fare; staternes overførelse af rettigheder og 
forpligtelser i henhold til traktaters bestemmelser fra deres nationale retsorden til fordel for 
Fællesskabets retsorden medfører således en endelig begrænsning af deres suverænitet, imod 
hvilken en senere ensidig retsakt, der er uforenelig med fællesskabsbegrebet, ikke kan gøres 
gældende [ …] (s. 536). 
 
Den konkrete sag i Costa-dommen handlede om en national bestemmelse, der var indført efter, 
Italien var blevet medlem af Fællesskabet, og man kunne derfor overveje, om Fællesskabsretten 
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også havde forrang for nationale bestemmelser, der var i kraft, da Medlemsstaten trådte ind i 
Fællesskabet. 
 
Spørgsmålet blev eksplicit besvaret i sagen C-106/77 Simmenthal (II), Sml. 1978 I-629 af 9. marts 
1978. 
 
“den direkte anvendelighed [af en fællesskabsretlig bestemmelser] betyder i denne forbindelse, at 
fællesskabsrettens regler skal udfolde deres virkninger fuldt ud og ensartet i alle medlemsstater fra 
deres ikrafttræden og under hele deres gyldighedsperiode; disse bestemmelser er således en 
umiddelbar kilde til rettigheder og forpligtelser for alle, som de vedrører, hvad enten det drejer sig 
om medlemsstater eller om private, som er parter i retsforhold, der henhører under 
fællesskabsretten; denne virkning gælder ligeledes for enhver dommer, der inden for sin 
kompetence har til opgave som organ i en medlemsstat at beskytte rettigheder, som private er 
udstyret med af fællesskabsretten; det fremgår desuden af princippet om fællesskabsrettens forrang, 
at de bestemmelser i traktaten og retsakter fra institutionerne, som gælder umiddelbart, for 
medlemsstaternes nationale rettet ikke blot, alene i medfør af deres ikrafttræden, bevirker, at enhver 
modstridende bestemmelse i den eksisterende nationale lovgivning uden videre bliver uanvendelig, 
men også – for så vidt som disse bestemmelser og retsakter er gældende i retssystemet i den enkelte 
medlemsstats område – at nye nationale love ikke gyldigt kan udstedes, i det omfang de måtte være 
uforenelige med fællesskabsreglerne” (s. 642.f., jeg fremhæver)109.  
 
En række af EF-Traktatens bestemmelser har således direkte effekt og kan påberåbes af 
statsborgerne og anvendes af dem imod nationale love og bestemmelser, der er uforenelige med 
fællesskabsretten, eller som er ulovlige. Er der modstrid mellem den nationale ret og 
Fællesskabsretten, har fællesskabsretten forrang, uanset hvornår de nationale bestemmelser er 
indført. 
 
Domstolen har selv opsummeret det således: 
 
“I fast retsorden har Domstolen henvist til, at der ved EF’s Traktater er indført en ny retsorden, i 
forhold til hvilken medlemsstaterne på stadigt større områder har begrænset deres nationale 
beføjelser, og hvis retssubjekter ikke blot er staterne, men også disses borgere (jf. bl.a. dom af 
5.2.1963, sag 26/62, Van Gend en Loos, Sml. 1954-1964, s. 375). De væsentligste kendetegn ved 
den herved skabte fællesskabsretsorden er først og fremmest dens forrang i forhold til 
medlemsstaternes retssystemer samt den direkte virkning af en række bestemmelser, der gælder for 
medlemsstaternes borgere og for staterne selv”110. 
 
3.3. En konstitution for Europa? 

 
109 “[…] that those provisions and measures not only by their entry into force render automatically inapplicable any 
conflicting provision of current national law but — in so far as they are an integral part of, and take precedence in, the 
legal order applicable in the territory of each of the Member States — also preclude the valid adoption of new national 
legislative measures to the extent to which they would be incompatible with Community provisions”. Jeg har rettet i 
den danske oversættelse på grundlag af den engelske tekst. 
110 Udtalelse 1/91 af 14. december 1991. Opinion delivered pursuant to the second subparagraph of Article 228 (1) of 
the Treaty - Draft agreement between the Community, on the one hand, and the countries of the European Free Trade 
Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area. Opinion 1/91. Sml. 1991 I-6079. 
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Forestillingen om, at EF-Traktaten giver borgerne rettigheder, som de kan anvende imod deres 
regering og imod de love, Folketinget vedtager, indgår ikke i dansk børnelærdom om, hvad 
demokrati er. “Ingen over og ingen ved siden af Folketinget” er her slagordet. 
 
Forskellige typer af demokrati kan bl.a. adskilles fra hinanden ved den forskellige vægt de pålægger 
den lovgivende magt (parlamentet), den udøvende magt (regeringen) og den dømmende magt 
(domstolene), jfr. afsnit 0.10. 
 
I denne sammenhæng, der skal karakterisere EF-Traktaten, skal der skelnes mellem to typer af 
demokratier: flertalsdemokratier og konstitutionelle demokratier. Flertalsdemokratier lægger 
hovedvægten på det folkevalgte parlament, i Danmark Folketinget, der er i sin ret til at vedtage love 
om næsten al ting, “blot man kan tælle til 90”. På tilsvarende måde er regeringen urørlig, så længe 
den ikke har et flertal i parlamentet imod sig. I modsætning hertil indgår det i det konstitutionelle 
demokrati, at parlamentets suverænitet begrænses af grundloven, og hvor det er den dømmende 
magt, der afgør, om grundlovens bestemmelser er respekteret af parlamentet og regeringen. 
 
“Det konstitutionelle demokrati sætter beskyttelse af menneskerettighederne i centrum og lægger 
hovedvægten på, at demokrati som styreform ikke må udvikle sig til et flertalsdiktatur, der 
tilsidesætter mindretallets rettigheder. Rettighederne må grundlovssikres, og det bør overlades til 
særlige forfatningsdomstole at søge for, at parlamenternes lovgivning respekterer de 
grundlovssikrede rettigheder”111. 
 
Spørgsmålet er da, om EF-Traktaten rummer en “konstitution for Europa”, som titlen på en berømt 
artikel siger det112. Har Traktaten givet EF-Domstolen en position, der gør det muligt for den at 
tilse, om de nationale parlamenter overholder EF-Traktatens bestemmelser? 
 
Det skal umiddelbart slås fast, at EF-Traktaten ikke rummer nogen eksplicit bestemmelse af denne 
karakter. Spørgsmålet om “direkte effekt” og “fællesskabsrettens forrang” nævnes ikke113. 
Principperne er udledt af EF-Domstolen på grundlag af “traktatens ånd, opbygning og ordlyd”, som 
der står i præmisserne for Van Gend en Loos-dommen s. 379 øverst. Om noget må dette 
tydeliggøre, at fællesskabsretten er en bevægelig størrelse, hvor især tolkningen af traktatens ånd – 
eller formål, som det oftest justeres til i senere domme – vil ændre sig i takt med økonomiske, 
politiske, sociale og kulturelle ændringer i Medlemsstaterne og i Fællesskabet. 
 
I hvilket omfang EF-Traktaten med de senere justeringer rummer konstitutionelle elementer, skal 
jeg ikke forholde mig til, og en fastlæggelse af dette omfang ville naturligvis være afhængigt af det 
tidspunkt, man valgte som grundlag for analysen. 
 
Men at der i en vis udstrækning har været tale om “en stille revolution” i forhold til troen på 
flertalsdemokratiet, kan der næppe være tvivl om. EF-Domstolen har påtaget sig en rolle i forhold 
til de nationale parlamenter og regeringer, der minder om den dømmende magts position i et 

 
111 Mogens Herman Hansen 2010, s. 61. For en uddybning af denne problematik, se videre på bogens side 59-93 og 
dens henvisninger om “flertalsstyre” i stikordsregistret s. 405. 
112 Mancini 1989. Om en tidlig diskussion om denne spændende problematik, se Rasmussen 1986, Weiler 1987, Weiler 
1991, Weiler 1994, Mancini/Keeling 1994, Neill 1995. En senere diskussion findes i  Weiler & Wind 2003 og i Wind 
2006. Hjalte Rasmussen fastholder sin kritik i Rasmussen 2003.   
113 Først Lissabon-traktaten, der ligger efter den periode, jeg analyserer, har en såkaldt “Erklæring” om forrang, 
“Erklæring nr. 17”.  
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konstitutionelt demokrati. Det kan endvidere ikke udelukkes, at ikke alle Medlemsstater og disses 
befolkninger var helt klar over dette forhold, da de tilsluttede sig fællesskabet.  
 
EF-Domstolen dømmer i sager, der angår medlemsstaternes overholdelse af deres 
traktatforpligtelser, men den gør det kun, hvis andre end den selv giver anledning til det. 
Tilsvarende svarer den naturligvis kun på præjudicielle spørgsmål, hvis nogen stiller dem.  Og det 
er bestemt et studie værd at klarlægge, hvordan netværket af retslærde og politikere – i og uden for 
Kommissionen, de nationale domstole og regeringerne samt Domstolen selv – har lagt sager frem 
for den på “de rigtige tidspunkter”, jfr. Morten Rasmussens m. fl.’s tese om betydningen af sådanne 
tværnationale uformelle netværk (Rasmussen 2010 og Kaiser, Leucht & Rasmussen 2009). 
 
Det er anfægtet, at Domstolen udfylder sin rolle på den tiltænkte måde, og påstået, at den har 
bevæget sig langt ud over sin kompetence, - at den i nogen grad har været “aktivistisk”. Den rolle 
som fortolker af EF-Traktatens bestemmelser kan der imidlertid ikke stilles spørgsmålstegn ved, jfr. 
artikel 234.  
 
I forhold til statsstøttereglerne vil jeg pege på to områder, hvor dens magt er begrænset. 
 
For det første er det alene Kommissionen, der kan afgøre, om en statsstøtteordning er forenelig med 
Traktaten. Domstolen kan ikke. Den kan afgøre, om Kommissionen har argumenteret forsvarligt for 
sit standpunkt, og den kan annullere Kommissionens Beslutninger, men den kan ikke sige, om 
betingelserne for forenelighed er opfyldt i en konkret sag. 
 
For det andet er det ikke EF-Domstolen, der skal tage affære, hvis regeringen ulovligt iværksætter 
en lov, et nationalt parlament har vedtaget. Dén opgave er overladt til de nationale domstole, (- og i 
visse tilfælde Kommissionen, hvis loven både er ulovlig og uforenelig), og her spiller borgerne den 
vigtigste rolle. Det er dem, der selv skal sikre sig, at denne del af deres juridiske formue 
respekteres. 
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Kapitel 4. Statsstøttereglerne, status 1973  
 
Romtraktatens artikler om statsstøtte findes i afsnit VI. “De fælles regler om konkurrence, fiskale 
spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne”.  Kapitel 1 omhandler konkurrencereglerne, 
og her er der to afdelinger, “Regler for virksomhederne” og “Statsstøtte”, dvs. regler for staternes 
handlinger på området. Reglerne om statsstøtte er således en del af de samlede konkurrenceregler, 
der omfatter artiklerne 81-89. De er delt i to: Første afdeling, regler for virksomhederne, udgøres af 
artikel 81-86. Anden afdeling, statsstøtte, omfatter artikel 87-89. 
 
4.1. Rom-traktatens artikler om statsstøtte 
Rom-traktaten, der var gældende, da Danmark blev medlem af Det europæiske økonomiske 
Fællesskab den 1. januar 1973, har disse artikler om statsstøtte: 
 

“STATSSTØTTE 
 

Artikel 87 
 

1. Bortset fra de i denne Traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp 
af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig 
med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem Medlemsstaterne. 
 
2. Forenelige med fællesmarkedet er: 
a) støtte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden forskelsbehandling med 
hensyn til varernes oprindelse, 
b) støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre 
usædvanlige begivenheder, 
c) støtteforanstaltninger for økonomien i visse af Forbundsrepublikken Tysklands områder, som er 
påvirket af Tysklands deling, i det omfang de er nødvendige for at opveje de økonomiske ulemper, 
som denne deling har forårsaget. 
 
3. Som forenelige med fællesmarkedet kan betragtes: 
a) støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, 
eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, 
b) støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller 
afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi, 
c) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke 
ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse […114], 
d) andre former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer beslutning med 
kvalificeret flertal. 
 

Artikel 88 
 

1. Kommissionen foretager sammen med Medlemsstaterne en løbende undersøgelse af de 
støtteordninger, som findes i disse stater. Den foreslår dem sådanne foranstaltninger, som 
fællesmarkedets funktion eller gradvise udvikling kræver. 

 
114 Jeg har her fjernet en helsætning, der angik statsstøtte til skibsbygningsindustrien. 
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2. Finder Kommissionen — efter at have givet de interesserede parter en frist til at fremsætte deres 
bemærkninger — at en støtte, som ydes af en Stat eller med statsmidler, ifølge artikel 87 ikke er 
forenelig med fællesmarkedet, eller at denne støtte misbruges, træffer den beslutning om, at den 
pågældende Stat skal ophæve eller ændre støtteforanstaltningen inden for den tidsfrist, som 
Kommissionen fastsætter.  
 
Såfremt den pågældende Stat ikke retter sig efter denne beslutning inden udløbet af den fastsatte 
frist, kan Kommissionen eller en anden interesseret Stat, uanset bestemmelserne i artiklerne 226 og 
227, indbringe sagen direkte for Domstolen. 
 
På begæring af en Medlemsstat kan Rådet med enstemmighed beslutte, at en af denne stat ydet eller 
planlagt støtte, uanset bestemmelserne i artikel 87 eller de i artikel 89 nævnte forordninger, skal 
betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis ganske særlige omstændigheder berettiger en 
sådan beslutning. Har Kommissionen indledt den i dette stykkes første afsnit fastsatte 
fremgangsmåde med hensyn til denne støtteforanstaltning, bevirker den pågældende Stats begæring 
til Rådet, at sagens behandling udsættes, indtil Rådet har taget stilling til spørgsmålet. 
 
Dog træffer Kommissionen beslutning, såfremt Rådet ikke har taget stilling inden tre måneder efter, 
at begæringen er fremsat. 
 
3. Kommissionen skal underrettes så betids om enhver påtænkt indførelse eller ændring af 
støtteforanstaltninger, at den kan fremsætte sine bemærkninger hertil. Er Kommissionen af den 
opfattelse, at det påtænkte er uforeneligt med fællesmarkedet i henhold til artikel 87, iværksætter 
den uopholdeligt den i stk. 2 fastsatte fremgangsmåde. Den pågældende medlemsstat må ikke 
gennemføre de påtænkte foranstaltninger, før den nævnte fremgangsmåde har ført til endelig 
beslutning. 
 

Artikel 89 
 
På forslag fra Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal udstede de fornødne forordninger 
med henblik på anvendelsen af artikel 87 og 88, og især fastlægge betingelserne for anvendelsen af 
artikel 88, stk. 3, og de former for støtte, som skal være undtaget fra denne fremgangsmåde”115. 
 
Hertil kommer stykke 2 i artikel 86, der ikke er del af Traktatens afsnit om statsstøtte, men som i 
praksis har været central for TV 2-problematikken. Derfor optrykkes det her, og når jeg taler om 
“statsstøttebestemmelserne”, er det medtaget. 
 

Artikel 86, stk. 2 
 

“Virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 
eller som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet denne Traktats bestemmelser, navnlig 
konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk 
hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen må 
ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Fællesskabets interesse”. 

 
 

115 Her citeret efter den originale udgave af Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, s. 77-79. 
Nummereringerne er som nævnt justeret. Se https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=72116 
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4.2. Status pr. 1. januar 1973 
Disse tre artikler er i perioden 1959-2005 omfortolket mange gange af EF-Domstolen og Retten i 
Første Instans116. Den efterfølgende gennemgang af de tre artikler redegør for status pr. 1. januar 
1973.  
 
EF-Domstolen havde på det tidspunkt dømt i fire sager, hvor tolkning af artiklerne indgik117 Sager 
er C-30/59 De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg 
 af 23. februar 1961, dansk specialudgave s. 211; C-6/64 Costa af 15. juli 1964, dansk 
specialudgave, s. 533; C-6/69 Frankrig af 10. december 1969, Sml. 1969 I-523; og C-47/69 
Frankrig af 25. juni 1970, Sml. 1970 I-487. I forhold til, hvad der sidenhen er sket, er det et 
forbløffende lille antal, der dækker en periode på 15 år. Begrebet statsstøtte og proceduren for 
Medlemsstaternes tildeling og Kommissionens kontrol af den synes ikke i disse år at have givet 
anledning til tvivl eller uenighed. Ved at kombinere selve dommene med de dele af 
Generaladvokatens Forslag til afgørelse, der ikke blev afvist af Domstolen, kan jeg udlede det 
efterfølgende om de punkter, der blev fortolket i sagerne. Jeg fremhæver, at jeg kun beskæftiger 
mig med de dele af statsstøttebestemmelserne, der har påvirket TV 2’s historie. 
 
De tre artikler angår forskellige del i statsstøttekomplekset. Artikel 87, stk. 1 beskriver de materielle 
forhold angående statsstøtte, der i princippet er uforenelig med Fællesmarkedet. Der er dog 
undtagelser, og betingelsen for, at en statsstøtte kan være forenelig er opstillet i stykke 2 og 3. 
Artikel 88 beskriver proceduren og derved de formelle forhold for tildeling af ny støtte i stk. 3 (og 
stk. 2), og for undersøgelse af eksisterende støtte i stk. 1 (og stk. 2). Artikel 89 tildeler Rådet 
myndighed til at vedtage Forordninger om anvendelse af artikel 87 og 88. Pr. 1. januar 1973 havde 
Rådet ikke anvendt denne mulighed. 
 
4.3. Definition af statsstøtte 
For at en foranstaltning er statsstøtte skal otte betingelser være opfyldt. Jeg kursiverer de ord, der 
berører hver af betingelserne, nummererer dem og gennemgår dem derefter i den rækkefølge, de 
optræder i artikel 87, stk. 1118. Dog beskrives i denne omgang kun de betingelser, der var berørt af 
Domstolen og Generaladvokaten. 
 
“Bortset fra de i denne Traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte (1) eller støtte, som ydes ved 
hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form (2), og som fordrejer eller truer med at fordreje (3) 
konkurrencevilkårene (4) ved at begunstige (5) visse (6) virksomheder (7) eller visse produktioner, 
uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen (8) mellem 
Medlemsstaterne”. 
 
Inden jeg tager fat på betingelserne, vil jeg fremhæve et væsentligt forhold, der ikke eksplicit står i 
artikel 87, stk. 1. Dette stykke taler om de virkninger, de statslige ydelser har, ikke om hensigter. 
Spørgsmålet er, om der foreligger mulighed for fordrejning eller fordrejning af 

 
116 Retten i Første Instans er en del af EF-Domstolen. Den blev oprettet i 1989 for bl.a. at tage sig af sager, hvor 
Medlemsstaterne eller borgerne anfægter en Kommissionsbeslutning i statsstøttesager, således som det sker i TV 2-
sagerne i sommeren 2004 og januar 2005, og i de mange sager, der kørte efter 2005, jfr. afsnit 0.18. Afgørelser fra 
Retten kan ankes til EF-Domstolen, hvis anken angår retsspørgsmål. Det er sket flere gange i TV 2-forløbet efter 2005. 
117 Se oversigten over domme i statsstøttesager i Europa-Kommissionen:  Konkurrencereglerne i De Europæiske 
Fællesskaber, Del IIA, Statsstøttereglerne gældende pr. 31 december 1994. Bruxelles, Luxembourg 1995, s. 523-587. 
118 Inspiration til denne fremgangsmåde kommer fra Generaladvokat Légers Forslag i Wouters-sagen, C-309/99 af 19. 
februar 2002, Sml. 2002, I-1577. 
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konkurrencevilkårene, og om samhandelen mellem Medlemsstaterne påvirkes. Det er effekten, der 
er afgørende, når det skal bestemmes, om der foreligger statsstøtte. Der spørges ikke til begrundelse 
eller den gode hensigt med støtten. Det indgår først, når støttens eventuelle forenelighed skal 
afgøres efter stykke to og stykke tre samt artikel 86, stk. 2. 
 
Spørgsmålet blev behandlet af Domstolen i C-6/69 Frankrig, præmis 21, dom af 10. december 
1969, Sml. 1969, I-143:  
 
“den omstændighed […] at den franske regering ved at indføre den [statslige foranstaltning] har 
haft til hensigt at tilnærme denne sats til de i de andre medlemslande anvendte satser, kan [ikke] 
fratage den omtvistede foranstaltning karakteren af en støtte […] (jeg fremhæver)”. 
 
Pointen blev endnu klarere udformet i Domstolens dom af 2. juli 1973 i sagen C-173/73 Italien 
(Sml. 1973, I-710) i præmis 27, hvor det hedder “artikel 87 sondrer […] ikke under hensyn til 
grundene til eller hensigten med de omhandlede interventioner men definerer dem i kraft af deres 
virkninger”.  
 
Statsstøtte (1). Ordlyden i den danske traktattekst er uheldig. Den franske lyder således: “les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit”. Den 
engelske, der trådte i kraft samtidigt med den danske, har denne formulering: “aid granted by a 
Member State or through State resources in any form whatsoever”. I den franske og engelske tekst 
formuleres det eksplicit som en betingelse, at støtten skal tilregnes staten, dvs. at staten skal være 
imputabel. Det findes ikke direkte udtrykt i den danske, der blot taler om “statsstøtte”. Problemet er 
imidlertid, at det er indholdet af ordet “statsstøtte”, der skal præciseres, og det er derfor mindre 
heldigt, at ordet optræder i den beskrivende del af definition. Hvad det vil sige, at staten skal være 
ansvarlig, var ikke til diskussion op til 1973. 
 
Statsmidler under enhver tænkelig form (2). Der var ikke taget stilling til, hvad disse kunne omfatte 
ud over de midler, staten råder over i kraft af skatter og afgifter. 
 
Truer med at fordreje konkurrencevilkårene (3 og 4). Det er ikke nødvendigt at påvise, at 
konkurrencevilkårene fordrejes, det er tilstrækkeligt, at der foreligger en mulighed for det. For at 
konkurrencevilkårene kan fordrejes kræver det, at der er et marked med konkurrence mellem flere 
aktører. Frankrig havde i sagen C-6/69 anført, at der ikke var nogen konkurrence mellem varer, der 
var bestemt til udførsel, og varer, som tilføres det indenlandske forbrug, og at det kun var 
eksportvarerne, der havde en lavere sats ved rediskontering.  Generaladvokat Roemer svarer hertil, 
at der “i det mindste må […] tales om en potentiel konkurrence, thi det er åbenbart, at varer, som er 
bestemt til udførsel, når frem til det indenlandske marked, når der sker en forværring af 
udførselsbetingelserne” (s. 160, originalen fremhæver). 

Begunstige (5). Allerede ved en dom den 23. februar 1961 havde Domstolen formuleret sin 
opfattelse af, hvad en begunstigelse er. I sagen C-30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in 
Limburg (dansk specialudgave 1954-64, s. 211), argumenterede den for, at “støttebegrebet er […] 
mere generelt end tilskudsbegrebet, fordi det ikke blot omfatter positive ydelser så som selve 
tilskuddene, men ligeledes de indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt 
belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af 
samme art og har tilsvarende virkninger […] (s. 217 jeg fremhæver). Hvis staten derfor fritager en 
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virksomhed for nogle af de omkostninger, der normalt findes ved etablering og drift (f.eks. skat), 
udgør dette en fordel for virksomheden, der herved begunstiges. 

Visse (6) virksomheder eller visse produktioner. Dette er et krav om selektivitet, der kun er opfyldt, 
hvis den pågældende foranstaltning ikke gælder alle virksomheder eller alle produktioner i en 
Medlemsstat. Generaladvokat Roemer nævner i sagen C-6/69 Frankrig s. 160, at der er tale om 
selektivitet, hvis en statslig foranstaltning kun gælder et lands eksportvirksomheder, og ikke 
virksomheder, der kun producerer for det interne marked. 
 
Virksomheder (7). Hvad der i henhold til EF-traktaten udgør en virksomhed, blev ikke undersøgt i 
dommene.  
 
Påvirker samhandelen mellem Medlemsstaterne (8). Betingelsen var ikke til diskussion i de tre 
domme. 
 
4.4. Forenelig statsstøtte 
Der skelnes i artikel 87, stykke 2 og stykke 3 mellem støtteordninger, der er forenelige (stk. 2), og 
støtte, der kan være forenelig (stk. 3). De muligheder, der er nævnt i stykke 2, kan ikke komme i 
betragtning i TV 2-sagen. Det ser heller ikke ud til at være tilfældet for stykke 3’s vedkommende, 
med mindre en støtteordning forelægges Rådet til godkendelse. Denne mulighed blev ikke berørt i 
de tre domme. Det er heller ikke sket i TV 2-sagen. 
 
4.5. Ny statsstøtte 
Når en Medlemsstat vil oprette en ny støtteordning eller ændre en bestående119, skal den oplyse 
Kommissionen om det. Det fremgår af artikel 88, stk. 3. Det kaldes for underretningspligten. 
Kommissionen skal undersøge ordningen og sende sine bemærkninger til Medlemsstaten. Det er 
undersøgelsespligten. Denne undersøgelse kaldes Den indledende Undersøgelsesfase. Hvis 
Kommissionen imidlertid ikke er sikker på, at støtteordningen er forenelig, igangsætter den efter 
artikel 88, stk. 2 en grundigere undersøgelse, der kaldes for Den formelle Undersøgelsesprocedure. 
 
Teksten i det sidste punktum i artikel 88, stk. 3 pålægger Medlemsstaten ikke at sætte 
støtteordningen i værk, før der foreligger en endelig Beslutning. Ved at have tilsluttet sig EF-
traktaten “har medlemsstaterne således påtaget sig en forpligtelse over for Fællesskabet, der binder 
dem som stater” (C-6/64 Costa, s. 537). Og da påbuddet er en “entydig forpligtelse” (C-26/62 Van 
Gend en Loos, s. 379), medfører det, at borgerne får rettigheder (C-6/64 Costa, s. 537), som de kan 
gøre gældende ved en national domstol, således som SBS og Viasat senere gør det i TV 2-sagerne. 
Artikel 88, stk. 3’s sidste sætning har med andre ord direkte effekt, og den forpligtelse, der 
indeholder, kaldes standstill-forpligtelsen. Det forklares ikke nærmere i dommene, hvori borgernes 
rettigheder består. 
 
4.6. Eksisterende statsstøtte 
Eksisterende statsstøtte er støtte, der var i kraft, da Medlemsstaten trådte ind i Fællesskabet. 
Eksisterende støtte er endvidere støtte, som Kommissionen i en endelig Beslutning har godkendt 
som forenelig med Traktatens bestemmelser. Ifølge artikel 88, stk. 1 skal de støtteordninger, der 
findes, løbende undersøges af Kommissionen i samarbejde med Medlemsstaterne. Det er en 

 
119 Det er usikkert, hvor stor ændringerne skal være, før Kommissionen skal underrettes. Se afsnit 11.6 om de 
principper, der blev foreslået i 1975 af generaladvokat Trabucchi. Spøgsmålet er centralt i TV 2-sagen, jfr. afsnit 
21.4.4.2. 
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forpligtelse for begge parter. Dommen C-6/64 Costa gør i præmissen øverst på side 538 
opmærksom på, at denne forpligtelse “ikke [giver] private mulighed for inden for rammerne af 
fællesskabsretten og via artikel 234 [om præjudicielle spørgsmål] at gøre hverken den pågældende 
medlemsstats misligholdelse eller Kommissionens ikke-overholdelse gældende”. 
 
4.7. En endelig Beslutning 
Standstill-forpligtelsen gælder indtil Kommissionen har truffet “en endelig Beslutning”, ikke blot 
en Beslutning. Det skal senere i sagsforløbet (se kapitel 22 og 23) blive betydningsfuldt, hvad 
forskellen består i, men det kunne se ud til, at Domstolen allerede på dette tidspunkt har givet et 
svar. 
 
I sagen C-6/69 Frankrig traf Kommissionen den 23. juli 1968 en Beslutning ifølge proceduren i 
artikel 88, stk. 3, hvorved den franske regering fik tilladelse til at opretholde en præferencesats for 
rediskontering (præmis 3). I præmis 11 står der: “Beslutningen af 23. juli 1968, der ikke inden for 
den i traktatens artikel 230, stk. 5 foreskrevne frist er blevet gjort til genstand for et 
annullationssøgsmål, må anses for endelig”. En endelig Beslutning er derfor en Beslutning, hvor 
ankefristen er udløbet, uden at sagen blev anket. Ifølge artikel 230, stk. 5 udløber den to måneder 
efter beslutningen “er offentliggjort eller meddelt klageren eller, i mangel heraf senest to måneder 
efter, at klageren har fået kendskab til den”. Hvordan denne offentliggørelse skulle ske, var der ikke 
taget stilling til, og det får betydning i TV 2-sagen og er en af årsagerne til, at sagen ender med, at 
regeringen opgiver salget. 
 
4.8. Uforenelig statsstøtte 
Hvis Kommissionen ved en undersøgelse af en ny støtte (artikel 88, stk. 3) eller ved undersøgelse af 
en eksisterende støtte (artikel 88, stk. 1) mener, at støtten ikke er i overensstemmelse med EF-
Traktatens undtagelsesbestemmelser eller at støtten misbruges, skal den indlede en undersøgelse og 
herunder (hvis støtten er ny) give “interesserede parter” mulighed for at fremsætte bemærkninger. 
Hvis undersøgelsen ender med, at Kommissionen stadigvæk mener, at støtten er uforenelig, skal 
den beslutte, at den pågældende Medlemsstat skal ophæve eller ændre støtten, hvis det er en 
eksisterende støtte, eller undlade at sætte den i værk, hvis det er en ny støtteordning. Det fremgår 
ikke af traktatteksten og de tre domme hvilke tidsfrister, der er gældende. Indholdet i begrebet 
“interesserede parter” blev heller ikke lagt fast. Senere vil det vise sig, at det ikke alene omfatter 
Medlemsstaterne, men også støttemodtageren TV 2 og dennes konkurrenter, både nationalt (Viasat 
og SBS) og internationalt (det spanske Antena 3 TV og det portugisiske Telecinco) samt 
internationale radio- og tv-organisationer (ACT og EBU). 
 
4.9. Lovlig og ulovlig statsstøtte 
Det vil senere i forløbet blive af stor vigtighed at skelne mellem de måder, hvorpå en støtteordning 
kan være i uoverensstemmelse med EF-traktaten. Er støtten i overensstemmelse med undtagelserne, 
er den forenelig120. Ellers er den uforenelig. Disse betegnelser ses i artikel 87, stk. 2 og stk. 3 samt 
artikel 86, stk. 2. Hvis støtten er i uoverensstemmelse med artikel 88, stk. 3’s sidste sætning, vil 
man senere sige, at den er ulovlig. Men betegnelsen var ikke i brug op til 1973. Uforenelighed og 
ulovlighed forveksles senere i forløbet, bl.a. af Kammeradvokaten i TV 2-sagen. 

 
120 Det er ikke tilstrækkeligt, at støtteordningen opfylder de muligheder, der er for undtagelse fra statsstøtteforbuddet. 
Ordningen skal også være i overensstemmelse med Traktatens andre bestemmelser. I sagen om Danmarks støtte til film 
og biografer, der gennemgås i udgangen på Del II, var problemet ikke, at ordningen ikke overholdt muligheden for en 
undtagelse fra statsstøtteforbuddet, men at den ikke overholdt forbuddet imod nationalitetsdiskrimination. Dette aspekt 
indgik i Kommissionens forenelighedsanalyse og førte til, at støtteordningen blev anset for uforenlig. 
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4.10. TV 2, uforeneligheden og ulovligheden 
Når det er vigtigt i denne sammenhæng især at fremhæve forskellen mellem forenelig/uforenelig på 
den ene side og lovlig/ulovlig på den anden, er det fordi, dette er et af det helt centrale problemer i 
TV 2-sagen. Statens finansiering af TV 2 kan være forenelig og lovlig, og hvis det viser sig at være 
tilfældet, skal TV 2 ikke betale noget af støtten tilbage, således som det skete i 2004, hvor TV 
2/Danmark A/S måtte betale godt én milliard kroner tilbage til staten. TV 2 kan imidlertid også 
undgå sanktioner, hvis statens finansiering ikke er støtte, da spørgsmålene om forenelighed og 
lovlighed forudsætter, at der er tale om statsstøtte. Det sikreste for TV 2 er derfor, at finansieringen 
ikke udgør statsstøtte, og det er tilfældet, hvis blot én af de otte betingelser ikke er opfyldt. Er der 
imidlertid tale om statsstøtte, kommer de to andre spørgsmål i fokus. Statsstøtten kan være forenelig 
under forskellige betingelser, og det er naturligvis fint for TV 2, hvis det er tilfældet. Finder 
Kommissionen derimod, at støtten er uforenelig, vil den pålægge Danmark at stoppe for videre 
udbetaling samt kræve den udbetalte støtte betalt tilbage, hvis den er ulovlig. Men selv om støtten 
er forenelig, er TV 2’s fremtid ikke sikker. Støtten skal nemlig også være lovlig, dvs. anmeldt med 
respekt for stand-still-kravet. Er støtten ulovlig, åbnes der for mulighed for sanktioner imod TV 2. 
Hvilke, der er tale om, bliver vist senere, og også på dette område er der sket store ændringer i 
tolkning af bestemmelserne i tidsrummet 1959-2005. Omfanget af sanktionerne og måden, de 
iværksættes på ved ulovlig statsstøtte, er koblet til forenelighedsspørgsmålet.  
 
4.11. Tjenester af almindelig økonomisk interesse 
Artikel 86, stk. 2 gør det muligt at fravige forbuddet imod statsstøtte. Men før 1. januar 1973 var 
reglen ikke berørt af Domstolen, og derfor forklarer jeg først senere, hvordan den er blevet 
fortolket. Kun én ting skal nævnes her. EF-Traktaten definerer ikke, hvad “tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse” er. 
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Udgang på Del II – EF-Traktatens bestemmelser om statsstøtte 
 
Romtraktaten rummer ingen direkte bestemmelser om forholdet mellem Traktaten og de nationale 
lovgivninger. I to afgørende domme fra henholdsvis 1963 og 1964 – dvs. længe før Danmark trådte 
ind i Fællesmarkedet – fastlagde EF-Domstolen principperne om den direkte effekt og om 
Traktatens forrang. Det svækkede på nogle områder Medlemsstaternes politiske råderum, og gav 
samtidigt borgerne rettigheder, der blev en del af deres juridiske formue. I visse tilfælde kan 
borgerne ved nationale domstole på grundlag af EU-retten anfægte de love, parlamenterne vedtager, 
og de beslutninger, deres regeringer træffer. 
 
Pr. 1. januar 1973 havde statsstøttebestemmelserne ikke givet anledning til mange sager ved 
Domstolen, og fortolkningen af dem var i ringe grad lagt fast. Danmark havde en tv-station, da vi 
blev medlem af Fællesmarkedet, nemlig Danmarks Radio, men om denne station var finansieret af 
statsstøtte, måtte det være vanskeligt at afgøre på det tidspunkt. Var Danmarks Radio f.eks. en 
virksomhed? DR skulle jo ikke tjene penge og ikke aflevere et overskud til sine ejere. Der var ingen 
konkurrenter, så en forvridning af konkurrencevilkårene ville det nok blive vanskeligt at påpege, 
ligesom en begunstigelse i form af fordele, andre ikke fik, måtte være udelukket, da der ikke var 
andre tv-stationer. Endelig var der spørgsmålet om “statsmidler under enhver tænkelig form”. DR 
blev finansieret af licens, der udtrykkelig var lagt uden om det statslige finansieringssystem. Staten 
udbetalte ingen penge til DR, der tværtimod selv opkrævede dem hos de husstande, der frivilligt 
havde tilmeldt sig licensordningen. Tilsyneladende faldt Danmarks Radio derfor uden for 
bestemmelserne om statsstøtte, og på mediepolitikkens område var EF-Traktaten tilsyneladende 
uvirksom. 
 
Men der var en undtagelse, som de danske myndigheder var opmærksom på, endda før Danmark 
trådte ind i Fællesmarkedet, nemlig film. 
 
Film er kultur, men var kultur omfattet af EF-Traktaten? Det spørgsmål berører indirekte TV 2-
historien, da svaret i 1972 fra danske politikere var, at statsstøtte til film (og dermed til kultur) 
skulle være i overensstemmelse af Traktaten. Og var tv ikke også kultur? Hvis svaret var ja, skulle 
en evt. kommende TV 2-lov også være i overensstemmelse med EF-Traktaten. Det kommer jeg 
senere ind på, men lige nu skal vedtagelse af Lov om film og biografer omtales. 
 
Lovforslaget blev fremlagt den 2. februar 1972121, dvs. godt et halvt år før, danskerne den 2. 
oktober 1972 skulle stemme om tilslutning til De europæiske Fællesskaber. Loven blev opfattet 
som en kunstlov, og Kulturminister Niels Matthiasen skrev således i sin fremsættelse: 
 
“ved fremsættelsen af dette lovforslag [er der] for første gang [...] søgt tilvejebragt en ordning, 
hvorefter staten anerkender filmen som en kunstart, der i lighed med de andre kunstarter – teater, 
musik, litteratur, billedkunst – bør nyde støtte fra det offentlige i det omfang, det er påkrævet for at 
muliggøre en indsats af kunstnerisk værdi” (sp. 2479). 
 
Synspunktet får støtte fra socialdemokraten Lene Bro (sp. 2832), den konservative Hans Jørgen 
Lembourn (sp. 2838), Venstres Merete Bjørn Hanssen (sp. 2839), den radikale Else-Merete Ross 
(sp. 2846) og lidt halvhjertet af folkesocialisten Poul Dam, der nok mener, at loven rummer kultur- 

 
121 Forslag til Lov om film og biografer. Frem 2. februar 1972 FF 2466, som frem A 1749, 1. behandling FF 2830, 
betænkning B 1921, 2. behandling FF 6431, 3. behandling FF 6540, som vedtaget C 563. Lov nr. 236 af 7. juni 1972. 
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og kunststøtte, men også erhvervsstøtte (sp. 2847)122. 
 
Når jeg opholder mig ved dette punkt, er det fordi ministeren og ordførerne fra Socialdemokratiet, 
Det konservative Folkeparti, Venstre og Det radikale Venstre eksplicit ønsker at indrette forslaget, 
så det passer med EF-Traktaten, således at loven ikke skal ændres, hvis Danmark bliver medlem fra 
1. januar 1973. 
 
Ministeren forklarer det således i lovforslagets bemærkninger til § 21 – næsten ordret det samme, 
som han skrev i sin fremlæggelse (sp. 2476f.): 
 
“De af EF gennemførte direktiver om etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser [...] 
indebærer således [for filmproduktionen], at man ved dansk tilslutning til EF ikke vil kunne nægte 
støtte til en film alene med den begrundelse, at den er produceret af en person, der er statsborger i et 
andet medlemsland eller af et selskab, der er hjemmehørende i et andet medlemsland. Da Rom-
traktatens art. 294 kræver nationalbehandling af de øvrige medlemslandes statsborgere for så vidt 
angår kapitalplacering i selskaber, vil man helle ikke kunne nægte filmstøtte alene med den 
begrundelse, at filmen er optaget for kapital, der hidrører fra statsborgere i et andet medlemsland. 
 
På den baggrund må det anses for hensigtsmæssigt, at definitionen af, hvad der skal forstås ved en 
dansk film, på nuværende tidspunkt søges ændret således, at den bliver i overensstemmelse med de 
indenfor EF gældende etableringsregler” (sp. 1797f.). 
 
Rom-traktaten rummer som bekendt “fire friheder”: den frie bevægelighed for varer, tjenester, 
kapital og arbejdskraft. Når ministeren i lovforslagets bemærkninger ikke nævner arbejdskraften, er 
der en særlig grund, nemlig hensynet til de indenrigspolitiske forhold. Danske politikere mente, at 
de danske sociale ordninger kunne komme under pres, hvis arbejdskraften frit kunne bevæge sig 
over grænserne. Derfor havde Danmark sammen med Irland, Storbritannien og Norge udformet og 
fået godkendt en fælles erklæring til tilslutningsdokumentet til EF-Traktaten, hvori det blev anført, 
at “Fællesskabets udvidelse vil kunne medføre visse vanskeligheder for den sociale situation i en 
eller flere medlemsstater med hensyn til anvendelsen af bestemmelserne vedrørende arbejdskraftens 
frie bevægelighed. Medlemsstaterne erklærer, at de forbeholder sig ret til, såfremt vanskeligheder af 
denne art måtte opstå, at rejse sagen i Fællesskabets institutioner for at opnå en løsning på dette 
problem i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaterne om oprettelse af De europæiske 
Fællesskaber og med de bestemmelser, der er truffet i medfør heraf” (EFT 1972/L 073/195 af 27. 
marts 1972). 
 
For at en film skal være en dansk film og modtage støtte, skal den opfylde følgende betingelser 
(lovens § 21): 
 
1. Filmen skal være produceret af en person, der har bopæl her i landet, eller af et aktieselskab, der 
er registreret her i landet. Det kan også være et selskab med begrænset ansvar, hvis direktørerne og 
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne har bopæl her i landet. Endvidere kan det være et udenlandsk 
aktieselskab, der har en filial, der er registreret i det danske aktieselskabsregister, eller et 
udenlandsk selskab med begrænset ansvar, hvis filialbestyreren har bopæl her i landet. 
2. Filmen skal optages i producentens navn og for dennes regning. 
3. Filmen skal indspilles på dansk med overvejende dansk kunstnerisk og teknisk personale. 

 
122 Kun disse fem partier var repræsenteret i Folketinget i foråret 1972. 
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Det sidste punkt i § 21 er dog kritisk, da det ikke overholder kravet om arbejdskraftens frie 
bevægelighed. 
 
Efter lovgivernes mening endte loven imidlertid med at være en støtte til de private filmproducenter 
– såvel danske som udenlandske selskaber med adresse eller ledelse her i landet – på en måde, man 
mente overholdt EF-reglerne123. Loven gav Det danske Filminstitut mulighed for på forskellig måde 
at yde statsstøtte følgende aktiviteter: 
 
“ [...] 
4) udarbejdelse af filmmanuskripter, 
5) lån eller garanti for lån til produktion af danske film og co-producerede film [...], 
6) i særlige tilfælde produktion eller medproduktion af danske film, 
7) hel eller delvis udligning af tab ved produktion af danske film og co-producerede danske film af 
kunstnerisk kvalitet [...], 
8) import, distribution og forevisning af kunstnerisk værdifulde film og film, der skønnes særligt 
egnede for børn, 
9) ydelse af lån eller garanti for lån til indretning eller modernisering af biografer [...]” (§ 11, stk. 
2). 
 
Altså statsstøtte til så godt som alle dele af filmproduktion, distribution og filmforevisning, men 
strikket sammen på en måde, der beskyttede danske filmarbejdere, og som politikerne mente 
overholdt EF-Traktaten, der således også måtte omfatte kulturelle aktiviteter124. 
  

 
123 Venstres Merete Bjørn Hanssen: “Et hovedformål [med loven ...] må være inden for EF-reglerne at gøre det muligt 
at opretholde en dansk filmproduktion” (sp. 2839). 
124 Loven overholdt imidlertid ikke Traktatens bestemmelser, se afsnit 23.4.2 om det meget lange forløb, der skulle til, 
før det blev tilfældet. 
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Indgang 
 
Del III beskriver først den nationale udvikling på tv-markedet i Danmark fra 1973, hvor Danmark 
blev medlem af EF, og frem til 1986, hvor TV 2-loven blev vedtaget. Dette udgør kapitel 5-7. 
Dernæst udvides perspektivet i kapitel 8, hvor de internationale forhold omkring anvendelse af 
satellitter til tv-kommunikation inddrages, og hvor baggrunden for og udformningen af EU’s 
eksplicitte mediepolitik i form af TV-Direktivet analyseres. 
 
Kapitel 5 fortæller om de mange forslag i Folketinget, hvor de politiske partier i tidsrummet 1973-
1982 både ønskede at ændre på DR’s styreform og forsøgte at danne lovmæssigt grundlag for at 
skabe et fritstående, privat TV 2. Samidigt beskrives den stigende borgerlige utilfredshed med 
udsendelserne i Danmarks Radio, der mod slutningen af perioden fik en desperat tone. Kritikerne 
mente ikke længere, det var muligt at reformere DR. Kun et helt anderledes TV 2, fri for de 
holdninger, som var fremherskende i Danmarks Radios afdelinger, kunne tilfredsstille de borgerlige 
partier. Nu handlede det ikke om et principielt monopolbrud, men om et TV 2 med andre politiske 
prioriteringer end dem, ledelse og medarbejdere foretog i Danmarks Radio. 
 
I kapitel 6 beskrives de første reelle forsøg på at bryde Danmarks Radios monopol ved at tillade 
lokale radio- og tv-udsendelser. I starten var det en forsøgsordning, hvor politikerne lagde vægt på, 
at “græsrødderne” kunne får mulighed for at vokse frem i medier, de tidligere var udelukket fra. 
Men gradvist ændrede retningen for forsøgene sig, og medieverdenens traditionelle spillere overtog 
de to seermæssigt største tv-kanaler i København, Kanal 2 og Weekend-TV. I den modsatte side af 
det politiske spektrum havde fagbevægelsen kontrol over et stort antal lokalradioer og ledede 
desuden syv lokal-tv-stationer, der via yderligere tilførsel af støttekroner måske kunne vokse til et 
egentligt landsdækkende tv-netværk. 
 
Medieudviklingen var i disse år dynamisk og uoverskuelig, og Statsministeren nedsatte derfor en 
Mediekommission, der fik til opgave at skabe grundlag for “en fælles offentlig mediepolitik”, der 
omfattede alle medietyper og disses betydning for udviklingen af samfundet. Mediekommissionens 
analyser blev accepteret af det politiske system som grundlag for den fortsatte mediepolitiske debat, 
også når det gjaldt udformningen af et dansk TV 2. Dette beskrives i slutingen af kapitel 6. 
 
Kapitel 7 følger den mediepolitiske udvikling fra Mediekommissionen kom med sine anbefalinger 
til det lovforslag, der førte til TV 2-loven, og det viser sig da, at TV 2-konstruktionen ikke alene 
tager afsæt i misnøje med Danmarks Radio, men at udviklingen på området for lokal-tv og frygten 
for effekterne af udenlandsk tv i Danmark også spillede en central rolle. 
 
Den internationale udvikling med brug af satellitter til transmission af overnationalt tv til 
nationalstaterne, bekymrede imidlertid også EU, og i kapitel 8 gennemgås udviklingen fra brugen af 
den første kommunikationssatellit til tranmission af tv tværs over Atlanten til EU’s ministerråd 
vedtog TV-Direktivet, TV uden Grænser, der er EU’s vigtigste eksplicitte indgreb i tv-udviklingen. 
Direktivet tillod fri passage på tværs af landegrænser for programmer fra private, 
reklamefinansierede europæiske tv-stationer, hvis visse minimumskrav var opfyldt. Tværnationalt 
tv blev tilladt i Fællesmarkedet, og dansk tv kunne ikke længere isoleres fra den internationale 
udvikling. En kulturelt begrundet grænsekontrol var både praktisk, juridisk og politisk umulig på tv-
området. Et eventuelt modspil måtte skabes på nationalt grundlag. 
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Kapitel 5. Forslag om brud med DR’s monopol fra 1973 til 1982 
 
5.1. Oversigt over forslagene 
I perioden fra 5. oktober 1972 til 10. september 1982 blev Danmark ledet af regeringer med 
socialdemokraten Anker Jørgensen som statsminister. Eneste udtagelse herfra var de næsten 14 
måneder fra december 1973 til februar 1975, hvor den smalle Venstre-regering med Poul Hartling 
som statsminister styrede statsapparatet. I dette tidsrum fik Socialdemokratiet gennemført en 
markant ændring af radio- og tv-lovgivningen ved i 1973 at få vedtaget et forslag fra kulturminister 
Niels Mattiasen, endda med et meget stort flertal i Folketinget. Kun Det radikale Venstre kunne 
ikke stemme for (se afsnit 9.2.5-6).  
 
Oppositionen – både den borgerlige og den socialistiske – var imidlertid ikke tilfreds med 
Danmarks Radios styreform, og i perioden 1972-1982 fremkom 22 forskellige lovforslag eller 
forslag til folketingsbeslutninger om at ændre DR’s interne forhold (se bilag 1). Der var både tale 
om at foreslå en markant styrkelse af medarbejdernes indflydelse i Radiorådet (SF), og om helt at 
udelukke dem fra sæde i Radiorådet (CD). Nogle forslag indeholdt den tanke, at DR’s Radioråd 
skulle vælges ved direkte valg blandt seere og lyttere (CD, Danmarks Retsforbund), andre mente, at 
sendetiden i den eksisterende institution skulle fordeles til foreninger efter disse medlemstal à la 
ordningen i Holland (Kristeligt Folkeparti). Et forslag fra Det radikale Venstre ønskede Danmarks 
Radio delt i to selvstændige programafdelinger, én i København og én i Århus, men monopolet 
skulle opretholdes.  Endelig forsøgte Fremskridtspartiet at få DR’s regnskaber bragt ind under den 
almindelige statslige revision med rigsrevision og statsrevisorer. Partiet foreslog desuden, at DR’s 
licens blev erstattet med skat og senere med reklameindtægter.  
 
Ingen af forslagene blev vedtaget, de fleste nåede kun første behandling, hvorefter de blev kvalt 
under udvalgsbehandlingen. De nåede derfor ikke tilbage til folketingssalen i dén samling, men 
nogle af dem dukkede op i de efterfølgende samlinger for dér igen at lide samme skæbne. Langt de 
fleste forslag var desuden meget lidt gennemarbejdede; det kunne se ud til, at de snarere var udtryk 
for partipolitiske markeringer end et egentligt ønske om at ændre den eksisterende ordning på lige 
netop den måde, partiet havde foreslået125. 
 
Bag forslagene lå to principielt forskellige tilgangsvinkler.  
 
På den ene side var der en række forslag, der havde mere teknisk karakter, og som ønskede at 
effektivisere Danmarks Radios ledelse, uden at der i direkte forbindelse med disse forslag lå et 
ønske om fundamentalt at ændre på indholdet i Danmarks Radios udsendelser, jfr. afsnit 1.2.4. Det 
gælder forslag angående regionale programråd fra De Radikale (i 1974), Fremskridtspartiet (i 1977) 
og den socialdemokratiske regering (i 1977). Og det gælder tre forslag fra Det konservative 
Folkeparti om at sikre statslig lovinformation og om ansættelse af flere tjenestemænd og herved 
hindre sort skærm (i 1977, 1978 og 1979). Hertil kan også regnes Fremskridtspartiets forslag om, at 
Danmarks Radio skulle ind under rigsrevisionen og statsrevisorerne (i 1980 og1981). På kanten 
ligger partiets forslag om, at licens skal erstattes med skat (fra 1974 og 1975), fordi der bag ved 
denne tilsyneladende blotte ændring af opkrævningen af statsstøtten til Danmarks Radio lå en tanke 
om, at støtten i det hele taget skulle aftrappes, hvorved statens drift af radio og tv blev afskaffet. 

 
125 Poul Dam, SF udtalte f.eks. følgende i november 1975: ”De to foreliggende forslag er naturligvis fremsat, fordi man 
gerne vil have lov at snakke om radioen og tv i almindelighed, ikke fordi man har ment noget særligt med det konkrete 
indhold i forslagene” (FF, sp. 1818, 1975-76). 
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Seks gange blev der fremsat forslag om direkte valg til Radiorådet (af Retsforbundet i 1977, 1977, 
1979, 1981 og af Kristeligt Folkeparti i 1979 og 1980) og bag sådanne forslag om ændring af 
principperne for Radiorådets sammensætning og en nedtrapning af Folketingets direkte politiske 
indflydelse, kunne der ligge tanker om, at indholdet af udsendelserne også blev ændret i én bestemt, 
mere borgerlig retning. Kristeligt Folkepartis forslag rummede utvetydigt sådanne tanker i 
lovforslagets bemærkninger126.  
 
På den anden side er der seks forslag, der direkte omhandler Radiorådets ledelsesfunktion, og som 
sigtede på herved at bringe indholdet af udsendelserne i en ny retning. Det gælder SF’s forslag om 
at styrke medarbejdernes indflydelse i Radiorådet og samtidigt at svække indflydelsen hos de 
politiske repræsentanter fra Folketingets partier (i 1975, 1978 og 1980). Hertil kommer CD’s 
forslag, der både vil fjerne medarbejdernes indflydelse i Radiorådet, ændre på rådets 
sammensætning og via loven præcisere alsidighedsbegrebet på en sådan måde, at bestemte 
holdninger blev nedtrappet eller helt udelukket fra Danmarks Radios udsendelser (i 1979, 1979 og 
1980). I kommentaren til denne ”anden runde” i privatiserings historie skal jeg komme nærmere ind 
på, hvilken politisk strategi disse sidste forslag er udtryk for, idet de indirekte hænger sammen med 
de efterfølgende forslag om brud på monopolet (afsnit 5.7). 
 
Medens disse 22 forslag – herunder endda ét fra regeringen, som den opgav under 
udvalgsbehandlingen – gik ud fra, at Danmarks Radios monopol på landsdækkende radio og tv 
skulle opretholdes, var der i alt 15 forslag, der på en eller anden måde indeholdt et brud på 
Danmarks Radios monopol (se alle forslag i bilag 1). Det er disse forslag, der i denne afhandlings 
optik er de væsentligste, og dem vil jeg derfor se nærmere på. 
 
Disse forslag kan deles i tre grupper127. Fem gange genfremsatte De Konservative Stæhr Johansens 
oprindelige forslag (afsnit 2.9) i let modificerede udgaver (i 1972, 1974, 1979, 1980 og 1981). Tre 
gange forsøgte Fremskridtspartiet sig med forslag om etablering af Danmarks Frie Radio (1978, 
1981, 1982) og endelig i 1982 med et forslag om blot at ophæve Danmarks Radios monopol, 
nærmest en gentagelse af Stæhr Johansens gamle forslag. CD foreslog brud på radiomonopolet som 
start på brud på tv-monopolet to gange i 1980. Og endelig kom Venstre ligeledes to gange med et 
forslag om Danmarks uafhængige Radio (DUR), nemlig i 1980 og 1982. Jeg skal om lidt fortælle 
om alle disse forslag, men først gennemgår jeg debatten i forbindelse med det politisk set mest 
interessante forslag, nemlig det som et firkløver af borgerlige partier fremsatte den 17. oktober 
1975. 
 
5.2. Firkløverforslaget fra 1975 
Den parlamentariske baggrund for forslaget var folketingsvalget den 9. januar 1975, udskrevet af 
den smalle Hartling-regering. Venstre fik en kanon-sejr – partiet gik fra 22 til 42 mandater. 
Dronningerunden, der først kom i gang efter et mistillidsvotum til Hartling-regeringen, så en 
overgang ud til at kunne føre til en firekløver-regering, bestående af Venstre, De Konservative, 
Kristeligt Folkeparti og CD. Disse partier havde sammen med Fremskridtspartiet og et grønlandsk 

 
126 L 189, 1978-79 (se bilag 1). ”Danmarks Radios organisation er i realiteten udtryk for et monopolagtigt formynderi 
over lyttere og seere. [...] Den fundamentale fejl ved Danmarks Radio er selve opbygningen af et monopol, med adgang 
for medarbejdere til at udøve et effektivt kommunikations-formynderi over for hele samfundet. Det er derfor denne 
struktur, der skal ændres for at få den nødvendige alsidighed” (sp. 3264). 
127 To forslag er holdt uden for gennemgangen. Det ene er Lovforslaget om etablering af forsøg med lokale radio- og tv-
stationer (fremsat 22. januar 1981, vedtaget 14. maj 1981). Det gennemgås senere i afsnit 6.2-3. Det andet er Venstres 
forslag om nordisk kabel-tv, B 65, 1981-82 af 26. marts 1982, der kun med meget god vilje kan kaldes et forslag om 
brud på DR’s monopol.  
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medlem lige nøjagtigt 90 mandater. Ministerlisten var aftalt og sendt til pressen, men i sidste øjeblik 
tøvede Poul Hartling, der skulle fortsætte som statsminister. Mogens Glistrup havde ikke meldt 
klart ud, om Fremskridtspartiet ville tilslutte sig en mistillidsdagsorden, når regeringen blev 
præsenteret i Folketinget. Hartling mente derfor ikke, at det ville være statsretligt korrekt at få 
Dronningen til at udnævne et ministerium, der med det samme blev mødt af en mistillidsdagsorden. 
Men som Søren Mørch (Mørch 2002, s. 406) konstaterer, kunne Hartling jo ikke vide, om Glistrup 
og Fremskridtspartiet ville stemme for en mistillidsdagsorden, og Hartling tvang ikke Glistrup til at 
tage stilling. 
 
I stedet overtog Socialdemokratiet igen regeringsmagten som en mindretalsregering. Det borgerlige 
flertal – endda uden om De Radikale - eksisterende imidlertid fortsat, om end det var præget af 
indre uenighed og gensidig mistillid mellem partierne. 
 
Men efter sommerferien fremsatte fire borgerlige partier et forslag til folketingsbeslutning ”om 
ændring af vilkårene for radio- og tv-spredning” (Beslutningsforslag XIII, 1975-76128). Det nye 
firkløver (Glistrups udtryk) bestod overraskende af De Konservative, Kristeligt Folkeparti, CD og 
Fremskridtspartiet. Sammen med Venstre udgjorde de som nævnt et flertal. 
 
Forslaget var yderst kortfattet og opfordrede regeringen til at fremsætte forslag, ”der åbner 
mulighed for, at private selskaber under nærmere fastsatte betingelser kan opnå koncession til 
radio- og tv-spredning” (sp. 991-92, jeg fremhæver). Betingelserne skulle bl.a. omfatte et klart krav 
til alsidighed, og sendekapaciteten skulle dække mindst 50% af de danske husstande. Koncessionen 
skulle gives i en forsøgsperiode på ti år, hvorefter den endelige koncession kunne tildeles. 
Finansieringen var ikke omtalt, sandsynligvis fordi forslagsstillerne vidste, at Venstre ikke var 
tilhængere af reklamer, da det kunne skade partiets dagblade.  
 
Forslaget kom til første behandling den 19. november 1975, samtidigt med et forslag fra 
Fremskridtspartiet om, at DR’s licens skulle ophøre fra april 1977, og at DR derefter i en 
overgangsperiode skulle på finansloven for endelig at blive finansieret via reklamer. Partiets 
hovedpointe med forlaget var, at ”det på længere sigt ikke [er] nogen statsopgave at drive fjernsyns- 
og radiovirksomhed” (B XVII, 1975-76, se bilag 1, her sp. 1469) 
 
Kulturminister Niels Matthiasen åbnede debatten med klart at afvise privat drift og 
reklamefinansiering af en alternativ tv-kanal. ”Et reklamefinansieret fjernsyn må nødvendigvis som 
selve sit eksistensgrundlag basere sig på den form for popularitet, der let fører over i underlødighed, 
og erfaringerne synes at vise, at den i konkurrence mellem de to programmer smitter af på det 
andet. Vi får [...] et overbud af underlødighed” (sp. 1803f.). Derimod er han ikke afvisende over for 
tanken om to danske tv-kanaler, og det følgende kan med fordel læses med tanker på TV 2-loven i 
1986. 
 
”Det kan diskuteres, om et nyt landdækkende tv-program skal oprettes inden for den eksisterende 
institution, der er Danmarks Radio, hvad jeg er tilbøjelig til at tro, eller om det skal drives af en ny 
selvstændig offentlig institution, hvad der kunne byde på forskellige fordele, f.eks.  med hensyn til 
forsøg med andre ledelsesformer” (sp. 1803). Heller ikke den socialdemokratiske ordfører, tidligere 
formand for Radiorådet, Ole Espersen, var afvisende over for en anden tv-kanal: ”Jeg har ikke 
noget imod, at vi får en kanal 2, heller ikke om den ligger uden for Danmarks Radio – det kan man 

 
128 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af vilkårene for radio- og tv-spredning. Fremsat 17. oktober 1975 FF 
404, som fremsat  B 991, 1. behandling FF 1802, henvist til Kulturudvalget, hvor det døde. 
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overveje i hvert fald – det, vi rejser spørgsmål ved, er, om der i øjeblikket er økonomiske 
muligheder for det” (sp. 1840). Bernhard Baunsgaard fra Det radikale Venstre mente også, at det 
ville være gavnligt med en konkurrence til Danmarks Radio (sp. 1815).  Men han ser dette udviklet 
ved i stigende grad at flytte ressourcer fra København til DR’s afdeling i Århus, (hvor han var 
valgt): ”Jeg tror, det må være muligt at gå den vej ved at støtte Århus og lade det udvikle sig til et 
egentligt tv 2. [...] Jeg vil gerne lige, for at der ikke skal være misforståelser, sige om det, at hvis vi 
opretter Århus som et tv 2, så vil det offentlige altså beholde sit monopol” (sp. 1815-16). Poul Dam, 
SF ville nok gå med til en anden tv-kanal, men den skulle i så fald være under Danmarks Radios 
ledelse (sp. 1846). Preben Wilhjelm fra VS afviste ikke mulighederne for Baunsgaards tanker: ”Det 
andet problem kan vi tage op til en mere nuanceret diskussion, dette, om man skulle have 
konkurrerende systemer, hvoraf ingen var private eller kommercielle, men havde uafhængige 
ledelser. Det er ikke så enkelt, at jeg vil finde det rimeligt med få ord her at gå ind i debatten om 
det, men det er i hvert fald en fundamentalt anden diskussion end den, der er lagt op til med de fire 
partiers forslag om adgang til privat radio- og tv-spredning, som vi må afvise komplet” (sp. 1825).  
 
Nathalie Lind, den tidligere kulturminister i Hartling-regeringen, var Venstres ordfører, og hun var 
enig med forslagsstillerne i ønsket om at bryde Danmarks Radios monopol (sp. 1811). Der var 
således for første gang flertal for et brud på Danmarks Radios monopol.  
 
Men hvad var formålet med og begrundelsen for dette monopolbrud?  For Venstre ”er det vores 
begrundelse, at det monopol, vi har i dag, giver Danmarks radio og tv en kunstig autoritet, en alt for 
stærk indflydelse på meningsdannelsen her i landet. Et alternativt tv må efter vores mening i 
væsentlig grad bygges op om dansk producerede programmer. Det vil give en større ytringsfrihed, 
en bedre inspiration, når nyheder, kommentarer og kulturelle udsendelser om danskere, produceret 
af danskere og set med danske øjne foreligger i mere end én udgave. [...] Vi mener, at en anden tv-
kanal må have en selvstændig ledelse, en selvstændig økonomi, og at der må findes et styrende 
organ, der har et selvstændigt ansvar over for folketinget. [...] Hvis der her i folketinget – og jeg 
opfordrer til det – kunne opnås enighed om, at det er en anden landsdækkende radio- og tv-kanals 
første opgave at basere sin produktion på et dansk tv-program, og hvis man var enig om, at der 
skulle være en sådan anden landsdækkende radio- og tv-kanal, skulle det ikke være nødvendigt at 
gå ind i nogen længere diskussion om, hvorvidt vi skal have reklame i radio og tv” (sp. 11811-
1812). Men netop ønsket om en dansk tv-programflade vil koste penge, mange penge, gør hun 
opmærksom på. ”Skal det finansieres alene med reklameindtægter, vil det vel betyde, at man stort 
set må bruge hele det beløb, der anvendes til reklamer i dagspressen, distriktspressen, ugeblade osv. 
Spørgsmålet er vel endda, hvis man skal stille de krav, vi i hvert fald stiller med hensyn til 
alsidighed og dansk produktion etc., om en sådan reklamefinansieret anden kanal overhovedet ville 
kunne bære sig” (sp. 1812).  Man mærker Venstres hensyntagen til partipressen. Hun vil dog ikke 
fuldstændigt udelukke en delvis reklamefinansiering i fremtiden, hvis erhvervslivet en dag kunne 
ønske sig at anvende radio og tv som en effektiv form for markedsføring. Dog er hun bekymret for, 
at det ville ”være de store udenlandske selskaber, der ville blive dominerende, og de mindre 
erhvervsvirksomheder ville blive udsat for ekstra konkurrence” (sp. 1813). Udgangspunktet for en 
alternativ tv-station må derfor være, at brugerne selv skal afholde grundudgifterne til tv-
spredningen, og det skal ske via licensen, da hun er modstander af skattefinansiering. Hun 
forestiller sig en licensstigning på ca. 30% fra 1,96 kr. pr. dag pr. næse til 2,50 kr., hvad hun på 
dette tidspunkt ikke finder rystende (sp. 1814)129. 

 
129 Jeg kan ikke få Linds beregning til at stemme. Hun siger: “hvis man eksempelvis tænkte sig, at [udgifterne] gik op 
fra omkring 600 mill. kr. til 800 mill. kr., så ville det betyde, når man delte udgifterne ud på licensen, at licensen pr. 
næse pr. dag ville stige fra 1 kr. 96 øre til 2 kr. 50 øre.” (sp. 1814). Der var i 1975 1.556.000 licensbetalende husstande. 
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Hvad sagde så forslagsstillerne til det? Hans Jørgen Lembourn var ordfører og fremførte først fem 
argumenter for monopolbruddet (sp. 1827-28), der igen kan paralleliseres med debatten omkring 
etablering af TV 2. 1) Det er ikke demokratisk, at der er monopol på nyhedsformidling og på 
udsendelser inden for det kunstneriske område. 2) Danmarks Radio er overbureaukratiseret, og 
dette kan man komme til livs gennem en konkurrence. 3) Konkurrence stimulerer til højere kvalitet. 
4) Det er vigtigt for de mennesker, der arbejder med nyhedsformidling og inden for 
kunstområderne, at der er mere end én arbejdsgiver. 5) Det vil gavne ytringsfriheden, at man får en 
uafhængig sender både for radio og tv. Der må være flere steder, hvor man kan give sine meninger 
til kende også ud fra en holdning, medens man med én sender skal leve op til objektivitet, hvad der 
er umuligt. Om finansieringen nævner han, at Det konservative Folkeparti mener, at 
”reklamefinansieringen ville være vejen, men jeg er klar over, at det kan der ikke skabes noget 
politisk flertal for i folketinget, så det kan ikke gennemføres” (sp. 1829). Dernæst henvendte han sig 
direkte til Venstre, der jo ville være udslagsgivende for dannelse af et flertal for forslaget om en ny 
tv-kanal uden for DR. Han trækker Venstres program om liberal kulturpolitik frem og nævner, at 
der deri står, at det vil være omsonst at tale om en liberal kulturpolitik, så længe DR’s virksomhed 
er monopoliseret, og at det er en afgørende forudsætning for at gennemføre en liberal politik på det 
kulturpolitiske område, at monopolet er brudt. ”Man tilføjer, at der er 3 betingelser: 1) at et 
alternativt selskab må have en selvstædig ledelse. Heri er jeg ganske enig, og jeg går ud fra, at det 
er også de øvrige i de fire partier, der har fremsat forslaget. 2) Det skal være uden for Danmarks 
Radios indflydelse. Heri er jeg ganske enig. 3) Økonomien må baseres på licensindtægter. Dette har 
jeg omtalt, det ved jeg er venstres standpunkt, og jeg ved, at venstre ikke vil være med til 
reklamefinansiering, men all right, lad os tale om det, det skal ikke være det, som standser os. 
Endelig har jeg set, at fru Nathalie Lind har talt om, at der bør være en politisk ledelse. Også det 
kan vi jo snakke om. Jeg forestiller mig, at det er folketinget, der giver en koncession, fastsætter 
kvalitetskravene, og at folketinget til enhver tid kan trække denne koncession tilbage, hvis det 
pågældende selskab, hvordan det nu end bliver indrettet, ikke lever op til det krav, man stiller i 
folketinget, og dermed har vi jo fået en politisk indflydelse, hvis vi ønsker den. Jeg personlig 
forestiller mig, at det ville være spændende at have et radioråd, hvori pressen, 
kulturorganisationerne, oplysningsforbundene, universiteterne og kulturfolk, som er interesseret i 
radiofoni, var repræsenteret. Altså, hovedsagen er, at vi må skaffe os en uafhængig radio- og tv-
sender, og jeg kan ikke se, at der er langt fra mit synspunkt til venstres; der er måske så kort, at vi 
kan blive enige om det, og dermed er der et flertal i folketinget for det” (sp. 1830). 
 
Også Mogens Glistrup fra Fremskridtspartiet appellerede til Venstre: ”Fru Nathalie Linds 
spidsargument mod firkløverforslaget bestod jo i med fryd i stemmen at spørge: er der nu enighed 
om alt mellem kristeligt folkeparti og fremskridtspartiet? Jeg skal da gerne glæde fru Nathalie Lind 
med, at det er der ikke. Men det er nu engang således, at når man gerne vil nå et overordnet resultat, 
må man, som hr. Lembourn også var inde på, bøje af og fire vedrørende de mindre væsentlige ting. 
[...] Mener partiet venstre [at det overordnede mål er at få brudt DR’s monopol], når det kommer til 
stykket, så er det her og nu, at prøven skal stå, for hvis partiet venstre virkelig mener, det er et 
overordnet mål at bryde monopolet, så må partiet venstre selvfølgelig også ligesom alle os andre 
være indstillet på, at vi må bøje af fra vore principielle synspunkter også på andre punkter for dog i 
hvert tilfælde at komme dér frem til, at dette afskyelige monopol kommer væk” (sp. 1834-35).  
 

 
Hvis de tilsammen f.eks. skulle betale 600 mio. kr., skulle hver husstand betale 1,06 kr. om dagen. Hvis hun regner med 
næser, så var der 5.054.000 næser i Danmark i 1975. Skulle de tilsammen betale 600 mio. kr., blev det 0,32 kr. pr. næse 
pr. dag. Oplysninger fra “Dansk Kultur-statistik 1970-1985”, s. 134 og s. 210.  
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Nathalie Lind svarer: ”Gid det var så vel, at der var 5 partier med det mandattal, man taler så meget 
om, som var enige om, at nu skulle vi have brudt Danmarks radios monopol. Men er de partier det? 
Jeg har ganske klart trukket frem, at det, der for os er afgørende, er ikke at skaffe befolkningen 
mulighed for mere underholdning. [...] Det, der for os er det demokratisk afgørende, er, at vi når 
frem til, at vi på nyhedsformidlingens, på den politiske kommenterings, på samfundsdebattens 
område får skabt en virkelig konkurrence. Dér mener jeg at have påvist før, at det ikke kan ske, hvis 
det skal være med reklameindtægter, i hvert fald ikke uden så uheldige sidevirkninger, at vi ikke 
kan acceptere det. [...] Men jeg vil gere takke hr. Lembourn alvorligt, fordi han siger, han erkender, 
at der ikke i dette folketing er et flertal for i øjeblikket at indføre reklamer, og så er han åben over 
for at finde andre løsninger; det er vi også. Men jeg kan ikke forstå – og det vil jeg så spørge 
fremskridtspartiet om – er man også dér åben og snakker ikke udenom? Er det rigtigt, det, der står i 
bemærkningerne til fremskridtspartiets forslag, at på længere sigt er det ikke nogen statsopgave at 
drive fjernsyns- og radiovirksomhed? Står man fast på dette, så er flertallet allerede af den grund 
væk. Jeg hører meget gerne en kommentar” (sp. 1843). Mogens Glistrup: ”Fru Nathalie Lind læste 
højt fra bemærkningerne til vort forslag, at efter fremskridtspartiets opfattelse er det på længere sigt 
ikke nogen statsopgave at drive fjernsyns- og radiovirksomhed, og hun ville gerne have et 
udtrykkeligt svar på, hvorvidt fremskridtspartiet mener, hvad vi her har skrevet. Dertil er svaret: ja, 
det mener vi” (sp. 1851). Nathalie Lind: ”Jeg vil blot til hr. Glistrup i anledning af de sidste 
bemærkninger sige, at hr. Glistrup står altså fast på, at hans sigte er, at det ikke er nogen 
statsopgave at drive radio- og tv-virksomhed. All right, det er et standpunkt, og det, der nu er sagt, 
det står man fast på” (sp. 1852). 
 
Flertallet var således ubrugeligt.  
 
Som det ses, kunne de fleste partier forestille sig to danske tv-kanaler. SF, og i nogen grad Det 
radikale Venstre, Socialdemokratiet og regeringen mente, at den anden kanal med fordel kunne 
placeres inden for Danmarks Radio. De var – sammen med VS – dog ikke afvisende for at 
undersøge, om det ville være muligt at oprette endnu en offentlig institution under Folketingets 
kontrol, der på et ikke-kommercielt grundlag skulle drive en tv-kanal i konkurrence med DR. 
Finansiering via licens. Ministeren, Socialdemokratiet og VS var principielt for skattefinansiering, 
men de seneste års udvikling omkring nogle partiers ønske om detailstyring af DR’s 
programafdelinger og hele økonomi havde medført, at deres principielle holdning nu var veget for 
en fastholdelse af licenssystemet, fordi det gav DR større selvstændighed og kunne modstå ønsker 
om drastiske nedskæringer (sp.1805, 1826). Også De Radikale og SF forsvarede licenssystemet 
med bl.a. disse argumenter (sp. 1818, 1820). 
 
Venstre ønskede DR’s monopol brudt, idet der skulle oprettes en alternativ selvstændig institution 
med egen økonomi. Alsidigheden havde ikke tilstrækkeligt gode vilkår i DR (sp. 1812). Den nye 
institution skulle grundlæggende være finansieret via licens, Venstre var modstander af 
skattefinansiering. Men hvorfor skulle det være et privat selskab, som forslagsstillerne skrev, hvis 
det skulle ledes af et styrende organ med selvstændigt ansvar over for Folketinget? Og kunne man 
dengang forestille sig et privat selskab, der blev finansieret af licens? (jfr. senere i afsnit 5.3). Det er 
forbindelsen mellem ejerskab, kontrol og finansiering, der skaber dilemmaet for Venstre og for 
Firekløveret. 
 
Venstre havde, som Lembourn nævnte det, et principprogram ifølge hvilket det vil være omsonst at 
tale om liberal kulturpolitik, så længe Danmarks Radio har monopol på radio og tv. Vanskeligheden 
for Venstre var egentlig ikke størrelsen på økonomien i den nye institution, men måden pengene 
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skulle skaffes på. “Skal det finansieres alene med reklameindtægter, vil det vel betyde, at man stort 
set må bruge hele det beløb, der anvendes til reklamer i dagspressen, distriktspressen, ugeblade osv. 
Spørgsmålet er vel endda, hvis man skal stille de krav, vi i hvert fald stiller med hensyn til 
alsidighed og dansk produktion etc., om en sådan reklamefinansieret anden kanal overhovedet ville 
kunne bære sig” (sp. 1812). Det var altså næppe reklamepenge nok. Og så var der konkurrencen 
over for dagspressen, hvor Venstres partiaviser stod meget stærkt (jfr. afsnit 1.2.1 og 9.2.1). Lind 
nævner i sit første indlæg, at reklamer i tv vil fremskynde bladdøden (sp. 1813). Og senere, at ved 
bortfald af dagsbladsreklame “ville [dagspressen] komme i en vanskelig situation, og det vil sige, at 
nyhedsformidlingen ville blive dårligere på det område” (sp. 1842f.).  
 
Kristelige Folkeparti ønskede også monopolet brudt, men havde ikke lagt sig fast hverken på 
styreformen eller finansieringen (sp. 1822)130. CD udtalte sig slet ikke ved forslagets behandling i 
folketingssalen. Det konservative Folkeparti ønskede et monopolbrud, og at den nye tv-kanal skulle 
finansieres via reklame. Men var det et privat selskab, der skulle rive den nye kanal? Næppe. 
Forslaget omtaler en koncessionsordning, men kommer ikke nærmere ind på, hvordan denne skulle 
organiseres. Hans Jørgen Lembourn omtaler, at øverst i koncessionsmodellen skal der findes et 
Radioråd med repræsentanter for pressen, kulturorganisationerne, oplysningsforbundene, 
universiteterne og kulturfolk, men hvad deres rolle i forhold til de evt. flere koncessionshave skulle 
være, oplyses ikke. Endelig stod Fremskridtspartiet ganske alene med sin tanke om, at det ikke på 
længere sigt var en statsopgave at drive radio- og tv-virksomhed. Til gengæld ønskede partiet 
fuldstændig reklamefinansiering. 
 
Forslaget blev sendt i udvalg, hvorfra det ikke vendte tilbage i dén samling131. Ja, det blev faktisk 
både første og sidste gang i historien, at De Konservative, CD, Kristeligt Folkeparti og 
Fremskridtspartiet kunne enes om sammen at fremsætte et forslag til ændring af radio- og tv-loven. 
 
5.3. Forslag fra Det konservative Folkeparti 
De Konservative gav imidlertid ikke op, og som nævnt genfremsatte de deres tanker som egne, 
selvstændige lovforslag i oktober 1972, i februar 1974, i november 1979, i oktober 1980 og endelig 
i oktober 1981.  
 
Det gennemgående træk var forslag om brud på monopolet ved tilladelse til at etablere 
koncessionerede selskaber, hvor pressen skulle have en fremtrædende position. I de fleste tilfælde 
foreslog partiet reklamefinansiering, men i februar 1974 – det vil sige før fremsættelse af 
firkløverforslaget - var forslaget anderledes132. Årsagen var uden tvivl, at det blev fremsat på det 
tidspunkt, hvor landet var under den smalle Hartling-regerings ledelse.  
 
Derfor lød finansieringstankerne således: ”Der kan være tale om licensdeling, direkte betaling for 
den enkelte modtagne udsendelse eller reklamefinansiering. I det sidste tilfælde bør der 
gennemføres en reklamekodeks med et pausereklamesystem, der ikke bryder ind i udsendelser, og 
med forbud mod sponsorprogrammer” (A 1693, 1973-74). Dvs. mulighed for at dele licensen med 

 
130 Inger Stilling Pedersen: ”Det her er jo ikke et færdigt forslag. Der er mange ting, der skal diskuteres, og der er mange 
ting, der er berørt i dag, f.eks. reklame og dagspressen, men vi må jo også i den forbindelse tænke på reklameblade og 
meget andet, der har ødelagt mange ting” (sp. 1822) 
131 Forslagene fik på en måde en ekstra omtale i folketingssalen, da de blev draget frem under drøftelsen af den 
redegørelse om revision af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, som kulturministeren fremlagde den 18. mar. 
1977, og som kom til drøftelse den 5. maj 1977 (se bilag 1). Det tilføjede dog ikke nye aspekter. 
132 Forslag til  Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Fremsat 12. februar 1974 FF 2028, som 
fremsat A 1693, 1. behandling FF 3517, betænkning B 509, 2. behandling FF 7388. Forkastet. 
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Danmarks Radio, mulighed for betalings-tv – noget der ellers ikke var kommet i kommerciel drift 
ret mange steder i verden – og mulighed for spotreklame men forbud imod sponsorering. Det sidste 
sandsynligvis en effekt af Radio Mercurs virke. 
 
Forslaget var ikke meget klart angående organiseringen. Der var tale om et helt uafhængigt selskab, 
og ideen var desuden, at selskabet skulle overtage et af Danmarks Radios tre radioprogrammer. 
Hvis selskabet også som foreslået skulle modtage licens, havde datiden svært ved at forestille sig, at 
det kunne være et privat aktieselskab, der skulle udbetale evt. overskud til aktionærerne. 
 
Det kom frem under folketingsbehandlingen den 14. marts 1974, hvor Bernhard Baunsgaard sagde 
følgende: 
 
”Må jeg sige om den anden anvisning på, hvordan man kunne få finansieret en sådan privat radio- 
og fjernsynsvirksomhed, dette med at man skulle have licensdeling, at det tiltaler mig slet ikke. Og 
det undrer mig overordentlig meget, at et konservativt parti, der ellers på så mange andre punkter 
fremhæver, at det gælder om at friholde individet for tvang og pålæg, her virkelig kan forestille sig, 
at det skulle være muligt gennem lovgivning at tvinge lyttere og seere i dette land til at betale til et 
privat selskab. Jeg står fuldstændig fremmed over for den tanke, og jeg kan kun sige, at den må 
være undfanget hos konservative i et øjeblik, hvor de ikke har tænkt sig om” (sp. 3530)133. 
 
Om årsagen til, at forslaget i øvrigt var så åbent i sine formuleringer, forklarede Hans Jørgen 
Lembourn følgende: ”Fremgangsmåden og udviklingen i dette må være sådan, at først vedtager 
folketinget en principiel lov, hvor der åbnes for konkurrencen, og så må vi se, hvad der sker. Når 
der så kommer mennesker, som ønsker at skabe en konkurrerende sender, ja, så må de henvende sig 
til regering og folketing og få en koncession, og derefter er det folketingets og regeringens opgave 
at udarbejde denne koncession og fastlægge reglerne for, hvorledes konkurrencen skal foregå. 
Derfor mener jeg ikke, det ville være rigtigt at gå videre, end vi har gjort i det forslag, vi har 
fremsat. [...] Det er ikke meningen med dette forslag, at vi nu skal fremtvinge en konkurrerende 
sender. Det kan vare et år eller to eller tre, det ved vi ikke noget om. Det, vi vil, er bare at sige til de 
mennesker, som måtte have interesse i det, at nu er muligheden der, og så må de prøve at 
gennemarbejde, hvordan de vil gøre det, og så må de komme til os med det” (sp. 3545). 
 
Forslaget er interessant af flere grunde. For det første viser det igen, at en koncessionsordning synes 
at være den eneste organisationsform, de borgerlige partier kunne forestille sig indgå i et brud på 
monopolet. Og om en koncessionsmodel skaber en privat tv-station, vil jeg senere undersøge (afsnit 
6.6.3). For det andet indgår det i forslaget, at det koncessionerede selskab skal modtage licens. 
Hvordan det skulle foregå, belyses af kulturminister Nathalie Linds svar på to spørgsmål, som 
Folketingets kulturudvalg stillede til kulturministeren som led i udvalgsbehandlingen134. Først 
oplyser ministeren, at en deling af licensen mellem to selskaber ville medføre en betydelig 

 
133 I 2010 - efter min tidsafgrænsning - blev idéen realiseret, da Kulturminister Per Stig Møller fik sit forslag om en 
privatejet radiokanal, finansieret af licens, og med mulighed for overskud til aktionærerne, vedtaget som en del af 
medieaftalen for 2011-2014. Se aftalen her: http://www.kum.dk/Kulturpolitik/Medier/Medieaftaler/. 
134 Spørgsmål og besvarelse findes som bilag til udvalgsbetænkningen, B sp. 511-518. Ud over dette findes der blandt 
udvalgets dokumenter en henvendelse fra Fjernseer Forbundet, der foreslår, at et TV 2 skal ligge i DR’s regi, og at 
finansiering skal ske via reklamer i Danmarks Radios udsendelser, hvorved en licensstigning hindres. Desuden havde 
lærerrådet på Danmarks Journalisthøjskole foreslået, at der i loven skulle åbnes for forsøg med lokalradio via 
terrestriske sendere. Lærerrådet antydede, at det muligvis senere selv ville indsende en ansøgning. Ingen af disse to 
henvendelser har efterladt sig spor i udvalgsbehandlingen. Alle udvalgets dokumenter fremsendt fra Folketingets 
Oplysning. Nu i FM’s arkiv. 
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forhøjelse af licensen. “Ikke mindst af samfundsøkonomiske grunde forekommer det særdeles 
betænkeligt på nuværende tidspunkt at åbne mulighed for en forøgelse af dette udgiftsområde” (sp. 
511-12). Et synspunkt, som Nathalie Lind ikke opretholdt, da hun kom i opposition (jfr. analysen af 
Firkløverforslaget i afsnit 5.2). Dernæst går hun ind på Hans Jørgen Lembourns tanke om, at 
licensbetalingen skulle følge tv-forbruget. Altså en form for pay-per-view. Ved at henvise til en 
udredning, som DR’s tekniske direktør Peter Hansen havde udarbejdet, afvises dette forslag af 
tekniske, økonomiske og administrative årsager. Og dertil føjer ministeren: “Desuden synes et 
licensdelingssystem baseret på måling af forbruget eller på ’markedsundersøgelser’ vanskeligt at 
kunne forenes med de programmæssige forpligtelser, der er pålagt Danmarks Radio i henhold til 
radioloven” (sp. 513-14). Et forsvar for de “smalle” programmer i public service-mandatet, og 
dermed også et indirekte angreb på reklamefinansierings effekter. 
 
Ideen om licens-deling blev senere taget ud af forslaget, ligesom betalings-tv-delen ikke igen blev 
nævnt af De Konservative. De senere genfremsættelser af Stæhr-Johansens oprindelige forslag fik 
aldrig nogen virkelig gennemarbejdet form, men måtte - som Lembourn havde forklaret det i 1974 - 
snarere ses som en principiel mulighed, ikke konkrete forslag. 
 
5.4. Forslag fra Fremskridtspartiet 
Her forholdt det sig noget anderledes med visse af Fremskridtspartiets forslag. Tre gange fremsatte 
partiet forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af “Danmarks Frie Radio”, nemlig i oktober 
1978135, i oktober 1981 og endelig i januar 1982. Forslaget indeholdt især ét princip, som partiet 
ganske konkret ønskede indført: nemlig at der “etableres en af regering og politikere aldeles 
uafhængig radio- og TV-organisation” (B 34, 1978-79, se bilag 1). Forslaget var desuden taktisk 
udformet, idet oprettelsen og driften af Danmarks Frie Radio skulle overlades til den samlede 
danske presse (dagblade, distriktsblade, ugeblade, fagblade og tidsskrifter). Dette var tænkt som en 
tilnærmelse til især De Konservative, men også til Venstre, der stadigvæk havde en betydelig 
provinspresse at tage hensyn til. Fremskridtspartiets egentlige holdning var, at der skulle være total 
frihed, også for æterspredning (sp. 3863), og følgelig var partiet fundamentalt set ikke tilhænger af 
at give pressen en privilegiestilling. Ordføreren Svend Andersen (Roskilde amt) sagde den 8. 
december 1978, medens landet blev regeret af en arbejder-bonde regering, ledet af Anker Jørgensen 
fra Socialdemokratiet og Henning Christophersen fra Venstre: 
 
“Men vi er jo klar over, at der her i dette folketing er et udtrykt ønske om at kontrollere og lave 
restriktioner og putte alting ind i regler og love osv., og derfor har vi lavet et forslag, der i hvert fald 
bryder Danmarks Radios monopol og lægger det i hænderne på nogle, som vi må have en vis 
forventning om at i hvert fald en del partier her i folketinget har en vis tillid til, nemlig en række 
dagblade og dagbladsorganisationer. Det er organisationer og firmaer, som er vant til at sprede 
nyheder og vant til at formidle nyheder. Derfor siger vi:  lad os overlade det til dem at gøre det. Så 
kan vi måske få brudt det ulykkelige monopol. Selv om det stadig væk vil være en restriktiv 
lovgivning, vi har på området, vil der i hvert fald være taget et pænt skridt i den rigtige retning. Det 
er det, vi ønsker med dette forslag” (sp. 3863). 
 
Forslaget skulle finansieres via frivillige licensbidrag, frivilligt arbejde og reklamer. De midler, der 
stod i Radiofonden, skulle stilles til rådighed for det nye selskab til at dække 
etableringsomkostningerne, og institutionen skulle råde både over en radio- og en tv-sender. 
Hovedkvarteret skulle placeres vest for Storebælt. Det var uklart, om forslaget ville føre til privat 

 
135 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Frie Radio (B 34, 1978-79). Fremsat 31. oktober 1978 FF 
1289, som fremsat A 1083, 1. behandling FF 3859. Død i kulturudvalget. 
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eje af det selskab, der skulle stå for driften, men overførslen af midler fra Radiofonden og den 
samlede presse som driftsherre peger på, at det næppe var tilfældet. 
 
Første gang forslaget var til drøftelse i 1978, blev det naturligvis støttet af Det konservative 
Folkeparti. Også Jens Møller fra Kristeligt Folkeparti var imødekommende. Partiet ville støtte et 
monopolbrud, og “reklameudsendelser er ikke noget, vi tager så forfærdelig tungt på i kristeligt 
folkeparti” (sp. 3873). Venstres holdning var igen mere speget. Johan Philipsen sagde bl.a.: “Det er 
da rigtigt, at der er enkelte medlemmer i venstres gruppe, der ikke er helt fremmede over for tanken 
om under en eller anden meget kontrolleret form at få reklame ind. Men der er ganske bestemt 
ingen medlemmer af venstres gruppe, der ønsker reklamer sendt fra en piratradio på et skib, der 
skvulper i Øresund” (sp. 3864). Venstre er tilhænger af et brud på monopolet, men det er ikke 
ligegyldigt, hvordan det sker, og “dagbladene ville formodentlig betakke sig for at få en af dem selv 
betalt konkurrence, som de vil kunne mærke på deres egne reklamebudgetter” (sp. 3865). “Hvis den 
danske befolkning i øvrigt ville ofre den meget betydelige stigning i fjernsynslicensen, som er 
nødvendig, så er det selvfølgelig muligt at dele Danmarks Radio i to dele, danne to selskaber, der er 
uafhængige af hinanden, og som kunne virke ansporende på hinanden. Men det er altså en 
beslutning, som efter min opfattelse i hvert fald ikke egner sig til diskussion i den nuværende 
[økonomiske] situation. Jeg skal kun føje til, at jeg ville være uhyre betænkelig ved at lave et 
selskab, der kun har dagspressen bag sig. Det skulle i hvert fald som mindstemål have befolkningen 
under en eller anden form bag sig” (sp. 3865). Dvs. mest nej til reklamer, nej til deling af Danmarks 
Radio, nej til den licensforhøjelse som Nathalie Lind i 1975 havde givet tilsagn om, og nej til privat 
eje af en konkurrerende institution. “Befolkningen under en eller anden form” betød uden tvivl 
befolkningens valgte tillidsmænd, dvs. politikerne. Venstre kan ikke på dette tidspunkt forestille sig 
et privat TV 2 uden politisk kontrol. 
 
Da forslaget genfremsættes i 1981 og 1982 fremkommer der ikke nye synspunkter. I stedet henviser 
både Venstre og CD til Mediekommissionens arbejde, som man vil afvente (B 14, 1981-82, sp. 
3488, 3494). Herom senere i kapitel 6. 
 
5.5. Venstres forslag 
Som det sidste af de mange ikke vedtagne forslag om at byde Danmarks Radios monopol, der 
fremkom før Mediekommissionens betænkning om TV 2, skal jeg omtale et forslag fra Venstre, 
fremsat to gange i svagt forskellige udgaver. Forslaget hed ”Forslag til folketingsbeslutning om 
oprettelse af Danmarks uafhængige Radio (DUR)”. Første gang fremsat 15. februar 1980136, anden 
gang 29. januar 1982. Ved første fremsættelse, hvor den parlamentariske situation var den, at den 
socialdemokratiske regering i mediespørgsmål kunne støtte sig på et klart flertal på tilsammen 95 
mandater (SD, RV, SF, VS), skulle den nyoprettede offentlige institution DUR råde over det 
eksisterende radioprogram 2 samt en ny tv-kanal. Finansiering via en andel af licensindtægterne 
samt ”en begrænset adgang til reklame”.  
 
DUR skulle overtage ca. 25% af Danmarks Radios sendetid og licens. Desuden ”den eksisterende 
provinsafdeling med tilhørende radio- og TV-hus i Århus samt alle bygninger og faciliteter i 
distrikterne” (sp. 3489f.). Endvidere “det byggeri, der er under opførelse i TV-byen til TV-Avisen, 
med tilhørende faciliteter” (sp. 3490). Indtil TV 2 kunne bygges op, skulle DUR sende på DR’s 
sendeflade. Det nødvendige nye sendernet med UHF-frekvenserne skulle finansieres ”af en 
midlertidig afgift ved salg af TV-modtagere på 200 kr. Over en 10 års periode kan det indbringe 40 

 
136 Beslutningsforslag nr. B 66, 1979-80 (2. samling). Som fremsat A 3489, 1. behandling FF 6935. Henvist til 
Kulturudvalget, hvor det døde. Se bilag 1. 
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mill. kr. årligt” (sp. 3490). DUR skulle ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, heraf ét medlem 
valgt af medarbejderne. De andre seks skulle vælges af et repræsentantskab på ca. 40 medlemmer. 
Størstedelen af disse skulle udpeges af amtsrådene, der hver skulle vælge to, der ikke måtte være 
medlem af folketinget, og desuden skulle Danske Dagblades Forening og Journalistforbundet 
komme med hver et medlem og lytterorganisationerne stille med fem. Altså et monopolbrud med 
stærk politisk styring og offentlig kontrol med økonomien via licensen, men altså i 1980 ved første 
fremsættelse også en begrænset adgang til reklameindtægter. Dette havde partiets ordfører Knud 
Øllgaard åbnet for som en mulighed allerede den 31. januar 1980, da Folketinget diskuterede Det 
konservative Folkepartis genfremsatte forslag om monopolbrud via koncession og 
reklamefinansiering (se L 46, 1979-80, bilag 1. Øllgaards udtalelse sp. 4490). 
 
Forslaget kom til behandling i folketingssalen sammen med et forslag fra CD om oprettelse af en 
reklamefinansieret radio og et fra SF om ændring af Danmarks Radios styrelsesforhold. Derfor blev 
debatten den 21. marts 1980 rodet og uoverskuelig. 
 
Kulturministeren Lise Østergaard lagde for med at henvise til, at ”det er første gang, der her i 
folketinget er fremsat et radioforslag af partiet venstre, idet venstres tanker om en fremtidig 
radioordning tidligere kun har været offentliggjort som en tryksag under navnet ’Sådan brydes 
monopolet’”(sp. 6936)137. Dengang havde Venstre lagt stor vægt på “det nære samfunds radio og 
TV” via en udbygning af regionale stationer til både radio og TV. Hun fortsatte: “Det er 
overraskende nu at se et forslag fra venstre, som helt lægger afstand til de tidligere tanker om en 
regionalisering af det ene radioprogram og et eventuelt kommende TV 2. Ikke mindre overraskende 
er det at se venstre introducere reklamefinansiering, om end reklameindtægterne alene skal komme 
Danmarks uafhængige Radio til gode, når venstre dog er bekendt med, at dette kan betyde en 
nedgang i presses annonceindtjening. [...] Det er da også sådan, at forslaget om oprettelse af 
Danmarks uafhængige Radio har fået en kritisk modtagelse i venstrepressen. Jeg forstår, og jeg 
deler denne bekymring med hensyn til følgerne for dagspressen af indførelse af reklame-TV” (sp. 
6937). 
 
De Konservative og Fremskridtspartiet var naturligvis glade over at se, at Venstre nu var med på 
idéen om reklamefinansiering af et dansk TV 2. Flemming Jensen fra De Konservative kunne dog 
ikke undlade fra talerstolen at bede til, at Venstres positive reklamebetragtninger ville holde ”i hvert 
fald weekenden over”, hvad formanden for Folketinget (socialdemokraten K. B. Andersen) tørt 
kaldte ”et beskedent ønske” (sp.6979). Og måske blev ikke engang dét opfyldt.  Socialdemokratiets 
ordfører Birte Weiss havde for alvor vist partiets åbenhed for et brud på monopolet, noget Ole 
Espersen tidligere havde åbnet døren på klem for i 1975. Nu sagde hun: ”Vi ser gerne en indførelse 
af et dansk TV 2, men først og fremmest uden reklamer, [...] og vi har tidligere nævnt her i tinget, at 
det for os vil være væsentligt, at en ny dansk TV-kanal bliver det naturlige hjemsted for udsendelser 
på TV fra regionerne” (sp. 6842). Hun afviste imidlertid reklamefinansiering, ligesom De Radikale 
ved Bernhard Baunsgaard gjorde det (sp. 6948).  Det samme var faktisk sket fra Kristelig 
Folkepartis og Retsforbundets side (sp. 6951, 6954), der udtrykte skepsis ved reklamefinansiering 
og ønskede grundige analyser før en evt. vedtagelse. Det fik Venstres ordfører Bertel Haarder til at 
gå på talerstolen med følgende melding: 
 
“For hvis det er sådan, som det ser ud til, at der her i tinget i virkeligheden er en vilje til at bryde 
monopolet ad nogenlunde de linjer, vi har anvist, dog uden reklame, er vi da lykkelige inden for 

 
137 Pjece fra partiet Venstre i 1976 (Venstre 1976). 
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venstre; kan vi ikke få det med reklame, er vi lykkelige også for at få det uden reklame. [...] 
Selvfølgelig kan man da bryde monopolet også uden reklameindtægterne, og er der ikke flertal for 
punkt 6 [om et reklameselskab], så lad os prøve at få de andre punkter igennem nu og ikke sylte 
dem i en mediekommission, som bliver en ulidelig syltekrukke, som vi nu skal høre om, lige så 
længe som vi har hørt om satellitproblemerne og alt det andet, som har været brugt til at udskyde 
denne diskussion i det uendelige med” (sp. 6957). 
 
Så Flemming Jensen fik næppe sit beskedne ønske opfyldt. 
 
I øvrigt henviste flere ordførere nu direkte til Mediekommissionens arbejde, enten som Haarder 
med frygt for at den skulle trække sagerne i langdrag (Fl. Jensen sp. 6944, Arne Melchior CD, sp. 
6970, Steffensen, KrF sp. 6971), eller fordi man ønskede en gennemgribende analyse af 
problemerne, uden at kommissionen dog måtte blive en syltekrukke (ministeren sp. 6939 og 6972f., 
Bernhard Baunsgaard sp. 6947, Marianne Bentsen-Pedersen, SF, sp. 6961). Godt to år senere – i 
januar 1982 - genfremsatte Venstre sit forslag (B 66, 1981-82, 2. samling, se bilag 1), men nu uden 
reklamefinansiering. Ellers var indholdet det samme, dog skulle afgiften til finansiering af 
sendernettet nu pålægges både tv-modtagere og videooptagere (sp. 4240). Den parlamentariske 
situation var efter valget den 8. december 1981 også stort set uændret. Anker Jørgensens 
socialdemokratiske mindretalsregering fortsatte, og i mediepolitiske spørgsmål havde den fortsat et 
flertal på 95 mandater bag sig (SD, RV, SF, VS). Holdningen til Mediekommissionen var imidlertid 
meget ændret. Bertel Haarder sagde følgende ved Venstres forslag om nordisk tv via kabler (B 65, 
1981-82, 2. samling, se bilag 1), der blev behandlet samme dag som forslaget om DUR:  
 
“Den mediekommission har vist sig at være forbløffende effektiv. Hvis den fik et brev fra 
kulturministeren om, at man gerne i løbet af tre måneder ville have kommissionens stillingtagen til 
dette isolerede problem, tror jeg man ville få det, muligvis endda allerede efter tre uger. Så det 
synes jeg faktisk man skulle gøre” (sp. 6871, FF 1981-82). Om Venstres genfremsatte forslag sagde 
ordføreren, der nu igen var Knud Øllgaard, at ”vi lægger med vort forslag B 66 op til at bryde 
Danmarks Radios monopol, og det er det vigtigste ved vort forslag. Det er en af Danmarks Radio 
helt uafhængig institution, vi foreslår, og dermed bliver punkt 4 i vort forslag et særdeles vigtigt 
punkt i det samlede forslag.  Punkt 4 er jo forslaget om at etablere et efterhånden landsdækkende 
UHF-net til brug for etablering af DURs selvstændige TV 2 til sin tid, og det er for os særdeles 
afgørende, at der virkelig bliver tale om et selvstændigt TV 2. Det må efter vor opfattelse stå 
ufravigeligt fast, at det er et helt selvstændigt TV 2, vi taler om, før der træffes en beslutning om 
etablering af dette tekniske UHF-net, og vi håber og tror på, at mediekommissionen vil komme med 
et positivt udspil i løbet af få måneder (sp. 6886-7). 
 
Altså bolden over til Mediekommissionen, der også blev set som løsningen på problemudredningen 
af det socialdemokratiske regeringsparti: “Regeringen gør sig meget store anstrengelser for via det 
dybdeborende arbejde i mediekommissionen at bringe denne mediepolitik i overensstemmelse med 
den meget hastige udvikling på medieområdet” (kulturminister Lise Østergaard, sp. 6879). Også De 
Radikale ved Bernhard Baunsgaard ville nu afvente Mediekommissionen, og jeg lader Bertel 
Haarder få det sidste ord i denne sammenhæng: “Hvad det sidste forslag [om DUR] angår, skal vi 
åbenbart vente på mediekommissionen; det sagde jo hr. Bernhard Baunsgaard, og så kommer vi til 
at vente på mediekommissionen, jeg vil da sætte min lid til, at mediekommissionen endnu en gang 
handler hurtigt, lige så hurtigt som  den gjorde i forbindelse med Nordsat, så vi kan få lagt et 
beslutningsgrundlag på bordet” (sp. 6895). 
 



 164 

Det gjorde Mediekommissionen, hvad jeg skal fortælle om i kapitel 6. Men først en opsummering 
af denne ”anden omgang” i privatiseringens historie, hvor økonomien var det store uløste problem. 
 
5.6. Økonomiske overvejelser om etablering af et TV 2 i privat regi 
Som det er fremgået, har der ikke i forslagene om at etablere en alternativ tv-station være brugt 
mange kræfter på at udrede de økonomiske forhold. Måske skyldes det, at forslagsstillerne har 
vidst, at deres forslag alligevel ikke kunne samle flertal, og at det derfor var spildte kræfter at 
gennemføre omfattende økonomiske beregninger. Forslagene var markeringer, og ofte erklærede 
tilhængerne, at endelig udformning af organisation og finansiering måtte kommer efter en 
principbeslutning om et monopolbrud. 
 
Der er dog én undtagelse. I forlængelse af behandlingen af Firkløverforslaget i Kulturudvalget – der 
forløb samtidigt med drøftelse af Fremskridtspartiets beslutningsforslag om ophævelse af fjernsyns- 
og radiolicenssystemet138 – blev der under udvalgsbehandlingen gjort spage forsøg på at klarlægge 
en del af de økonomiske forhold. Der kan være flere årsager hertil. Firkløverpartierne (De 
Konservative, De Kristelige, CD og Fremskridtspartiet) kan have ønsket at udstille Venstres tøven 
ved at vise, at en finansiering var mulig. Omvendt kunne modstanderne af, at private selskaber 
kunne drive et TV 2 (VS, SF, DKP, Socialdemokratiet, De Radikale) ønske at få dokumenteret, 
hvor dyrt det var, og derved måske stoppe diskussionen for en årrække. Under alle omstændigheder 
stillede udvalget en række spørgsmål om økonomien, men da det var det samlede udvalg, der stod 
bag formuleringerne (som det er tilfældet ved lovbehandlinger), kan man ikke efterfølgende se, 
hvem der havde stillet de enkelte spørgsmål. 
 
Udvalget bad den 3. december 1975 og den 28. januar 1976 om svar på tilsammen 13 spørgsmål139. 
Jeg refererer det væsentlige i de svar, der vedrører oprettelse og drift af en ny TV-station, og de 
svar, der angiver effekten af tv-reklamer på dagspressen. 
 
• Findes der beregninger over, hvad oprettelsen af en uafhængig sender koster? Beregnet over 
sendetid f.eks. 2-3-4 timer? (Spørgsmål 1). Ja, det gjorde der, nemlig i Radiokommissionens 
betænkning nr. 592/1970 fra 1970 (se afsnit 2.8). Og det fremgår af Kulturministerens svar, at der 
ikke var foretaget nogle opdateringer, heller ikke i tilknytning til besvarelsen. Ministeriet oplyste, at 
anlægsudgifter til en ny tv-virksomhed ville løbe op i 320-325 mio. kr. i 1969-piser. I 1975-priser 
skulle dette øges med 50-100% (bilag 3, side 2). Dvs. anlægsudgifter mellem 644 og 483 mio. kr. 
Dertil kom opbygning af sendernettet til ca. 225 mio. kr. i 1975-priser (P&T’s besvarelse som bilag 
til ministerens, s. 2). Driftsudgifterne var i Radiokommissionens betænkning sat til mellem 90 og 
125 mio. kr. med udgangspunkt i tre daglige sendetimer, men betænkningen havde tilføjet, at “et 
uafhængigt TV II – som vil være ’stærkt konkurrerende med TV I’ – ville [næppe] kunne nøjes med 
en sendetid på 21 timer [om ugen].” Ministeriet tilføjede hertil, at størrelsen af omkostninger er 
“helt afhængige af, hvilke forpligtelser, der pålægges et eventuelt TV II” (s. 2, bilag 1). Det centrale 
var her “hvorvidt [TV II] pålægges en forpligtelse til en selvstændig dansk produktion eller kan 
dække sin samlede sendeflade alene gennem indkøbt udenlandsk programstof. De variationer, der 
følger heraf, er langt større end de variationer, som følger af (mindre) variationer i den daglige eller 
ugentlige sendetid” (s. 2). 
 

 
138 Andre selvstændige forslag nr. XVII. Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af fjernsyns- og 
radiolicenssystemet. Fremsat 23. oktober 1975 FF 543, som fremsat A 1131. Behandling som Firkløverforslaget. 
139 De syv udvalgsdokumenter samt journalen fremsendt fra Folketingets Oplysning. Kulturudvalget. B. XIII og B. 
XVII, bilag 1-7. I FM’s arkiv. 
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• Hvor store vil anlægsudgifterne være til senderkapacitet for et TV 2, der skal dække mindst 50% 
af landets TV-modtagere? (Spørgsmål 5). Altså tanker ikke om et landsdækkende TV 2, men som et 
“storbys-TV 2”. Svaret var formuleret af P&T, der ikke havde nye beregninger, men som henviste 
til et gammelt studieprojekt fra 1968. Det viste, at den eksisterende internationale plan140 gav 
mulighed for tre senderstationer i København, Odense og Århus, og de kunne dække 50-65% af 
landets befolkning. Anlægsudgifterne var beregnet til ca. 50 mio. kr. og etableringstiden ville være 
3-4 år (bilag 3, s. 5).  Men så satte P&T pludselig spørgsmålstegn ved hele masteplanen. Man 
henviste til at “udviklingen på miljøbeskyttelsesområdet og tendenser i retning af mere 
regionalbestemte opdelingsområder af sendernettene medfører, at den oprindelige plan, som 
indeholder anvendelse af 300 m. høje master for at opnå meget stor dækningsområder, næppe er 
hensigtsmæssig eller mulig at gennemføre. Hertil kommer, at udviklingen af luftfarten synes at ville 
forhindre etablering af en 300 m. mast i Københavnsområdet” (bilag 3, s. 5). En ny plan skulle 
derfor udarbejdes, før der kunne gives “en fuldt tilfredsstillende redegørelse”. Det er et svar, der 
ikke underdriver problemerne. Som bekendt blev TV 2’s endelige sendernet bygget i slutningen af 
1980erne efter Stockholmerplanen med regionalisering og mange 300 meter høje master, bl.a. en i 
Hove. Det kunne se ud til, at P&T ikke har været tilhænger af et “storby-TV 2”. 
 
• Udvalget ønsker oplyst, i hvilken størrelsesorden de nøgne driftsudgifter (dvs. købspris samt 
nødvendige tekniske udgifter) er for købte udsendelser såsom film, shows m.v. samt hvad de 
tekniske udgifter er til debatudsendelser, når der ikke regnes med løn til journalister, kulisser m.v. 
(Spørgsmål 6 og 7). Danmarks Radio fremlagde detaljerede oplysninger, der så vidt jeg er 
orienteret, er det de første, offentligheden og Folketinget har fået adgang til. De viste følgende: 
 
Den rene indkøbspris: Ca. 100 kr./minut for spillefilm; naturfilm og oplysende serier ca. 150 
kr./minut; shows 150-200 kr./minut. 
Transport og klarering: en halv million pr. år, omregnet til 10-15 kr./minut. 
Tekstning og bearbejdning: 30 kr./minut for programmer med bilagt manuskript; vanskelige tekster, 
f.eks. David Allen-show, 80-90 kr./minut. Bearbejdning (oversættelse og indtaling af følgetekst, 
ofte med tilføjede danske oplysninger): 100 kr./minut. 
Udsendelsesomkostninger: Mellem 150 og 300 kr./minut. 
 
Det fremhæves, at der til disse direkte udgifter kommer de faste omkostninger, dvs. udgifter til 
“afdelingens ledelse, administration, honorarbehandling, programplanlægning, etc., etc.”  (s. 6). 
 
Tekniske udgifter: DR’s havde oplyst, at det ikke var muligt at skelne mellem faste og variable 
udgifter til teknik i DR’s regnskaber. De fremlagte oplysninger var derfor “en teoretisk 
minimumsberegning”. Resultatet blev, at de nøgne tekniske udgifter ved klargøring af 
fremmedproduktion var a) for enkle tekstede programmer: 1.900 kr./timen og for b) bearbejde 
programmer med indtalt dansk tekst: 4.100 kr. 
Samlet blev udgifterne 11.900 kr./time for de enkle tekster og 22.100 kr./time for de bearbejdede 
programmer. Den sidste kategori omfatter de fleste fremmedproduktioner. 
Debatudsendelser, fraregnet løn til journalister: 4.000 kr./time. 
Teknisk personale til udsendelsesfunktion: Disse udgifter skal tillægges alle programtyper: ca. 
160.000 kr./måned ved 3-4 daglige sendetimer. 
Anlægsudgifter til teknisk sendeudstyr og lokaler: 20 mio. kr. til fjernsynsteknik og 15 mio. kr. til 
lokaler. “Hertil kommer bygnings- og andre anlægsudgifter til program- og 

 
140 Det må være Stockholmerplanen fra 1961, se Nielsen & Nielsen 1961, jfr. afsnit 2.5. 
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administrationsfunktionerne.  Det understreges, at der er tale om en teoretisk beregning, idet 
Danmarks Radios tekniske udstyr, der tillige skal betjene egenproduktion, transmissioner, 
international programudveksling etc., er opbygget på helt andre forudsætninger, således at de 
faktiske investeringer i de her omhandlede funktioner ikke kan udskilles” (s. 9, bilag 3). Disse 
oplysninger er det ikke let at gennemskue. Og det har næppe heller været meningen. Der er 
endvidere ikke gjort noget forsøg fra DR’s, P&T’s eller ministeriets side på at opstille en samlet 
beregning af, hvad de årlige udgifter ville være til f.eks. tre programflader med forskellig 
programsammensætning og timetal. Noget, der kunne have lettet forståelsen. 
 
• Udvalget ønskede svar fra Dansk Annoncør-Forening og Danske Dagblades Fællesrepræsentation 
på, hvad effekten for dagbladene ville være af en tv-reklameomsætning på fra 100 mio. kr. til 400 
mio. kr. (Spørgsmål 4). Dansk Annoncør-Forening mente ikke, at spørgsmålet var relevant, idet 
“det [...] ikke først og fremmest [vil] være dagbladene, der rammes, men derimod navnlig 
biografreklamen, tryksagsreklamen og ugebladsannonceringen” (Svar side 1, bilag til udvalgsbilag 
4). Det beskedne tab, der evt. måtte fremkomme, var uafhængigt af, om tv- reklameomsætningen 
var 100 eller 400 mio. kr. og tabet blev ifølge erfaringer fra udlandet hurtigt indhentet igen. I øvrigt 
mente Annoncørforeningen, at de maksimale reklameindtægter for et danske TV 2 ville være 200 
mio. kr. i 1975-priser. Bladdøden kendtes i alle lande og “den er ganske enkelt udtryk for den 
strukturtilpasning, der naturligvis er ligeså uundgåelig i bladverdenen som i andre grene af 
erhvervslivet [...]” (s. 2). Nogle danske aviser vil måske bukke under, “men vi er ikke i tvivl om, at 
dette under alle omstændigheder vil blive deres skæbne, bestemt af helt andre forhold end et 
midlertidigt annoncetab på 10-12%” (s. 3). Dagspressen havde ikke overraskende en anden mening. 
I sit svar beregnede Danske Dagblades Fællesrepræsentation og udgiverforeningen, at omsætningen 
for tv-reklamen ville blive 200-300 mio. kr., og hvis et sådant beløb forsvandt fra det ørige 
annoncemarked – f.eks. med 200 mio. kr. fra dagbladsannonceringen – “er der ingen tvivl om, at 
antallet af dagblade var blevet reduceret”. Konklusionen er derfor, at “indførelsen af helt eller 
delvis reklamefinansieret fjernsyn vil kunne få meget alvorlige konsekvenser for dagbladenes 
eksistens” (s. 3 i svaret, der finde som bilag til bilag 6). 
 
• Udvalget havde endelig udbedt sig kopi af Danmarks Radios regnskab for 1974-75. 
Regnskabet findes i Danmarks Radios Årbog 1975-76 s. 118-137. Det viser udgifter på 544,8 mio. 
kr. og et overskud på driften på 31,5 mio. kr. Bygge- og anlæg var på 53 mio. kr., 
fjernsynsudgifterne på 491,9 mio. kr. og fællesomkostninger for radio og tv på 134,2 mio. kr. Hvis 
jeg bruger den tommelfingerregel, som DR anvendte i 1970erne og 1980erne på fordeling af 
udgifterne med 40% til radio og 60% til tv, bliver de samlede udgifter for DR-tv på  330,6 mio. kr. 
Tv’s sendetid var 2.275 timer, dvs. 44 timer om ugen eller godt 6 timer om dagen. Hvis et TV 2 
kunne nøjes med fire sendetimer om dagen (dvs. små 1500 timer om året – et interessant tal, hvad 
jeg senere skal vise i afsnit 13.2.3), og hvis udgifterne kunne reduceres tilsvarende, ville et 
konkurrerende dansk TV 2 kunne drives for 220 mio. kr. Hertil ville naturligvis komme forrentning 
og afskrivning af etableringsudgifterne. Så måske kunne den beregnede tv-reklameomsætning 
skaffe den nødvendige finansiering. 
 
Svaret på dét spørgsmål ville imidlertid kræve langt grundigere beregninger og overvejelser, end 
der var indgået i oplysninger, udvalgsmedlemmer havde fået fra ministeriet. Imidlertid ser det ud til, 
at udvalget intet foretog sig efter, at det den 9. februar 1976 havde modtaget det sidste svar. Der er i 
den journal, der ligge for udvalgsarbejdet, ikke omtalt flere dokumenter. End ikke et udkast til en 
betænkning. Jeg ved ikke hvorfor, udvalget ikke arbejdede videre med sagen, men svarene har ikke 
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gjort et videre arbejde let. Det meste er nærmest uigennemskueligt, og tonen i svarene fra DR og 
P&T er bestemt ikke imødekommende. 
 
De to beslutningsforslag vendte ikke tilbage til Folketingssalen inden folketingsårets afslutning og 
døde derfor i udvalget.  
 
5.7. Begrundelser for at ændre radioloven 
I perioden fra oktober 1972 til og med september 1982, hvor Poul Schlüter blev statsminister for 
den regering, der oprettede TV 2, blev der som nævnt fremsat ikke mindre end 39 forslag i 
Folketinget, der enten ønskede at ændre på Danmarks Radios styreform, eller som ønskede at bryde 
Danmarks Radios monopol på radio- og TV-udsendelser (se bilag 1). 
 
Det er min fortolkning af procssen, som jeg vil forsøge at begrunde i de følgende afsnit, at den 
historiske udvikling i disse forslag bedst kan sammenfattes som forløbende i tre faser, der delvist 
lapper over hinanden, men som alligevel har hvert sit tidsrum, hvor de er dominerende.  
 
I første del af perioden, der faktisk starter allerede i 1959, forsøger tilhængerne af et monopolbrud 
med reklamer sig med argumenter, der er hentet uden for Danmarks Radios virksomhed. F.eks. 
argumenteres der for monopolbrud ud fra et almindeligt liberalt og konservativt syn på monopoler, 
hvor man prioriterer konkurrence, fordi den højner kvaliteten. Reklamefinansiering anprises, fordi 
erhvervslivet i almindelighed har behov for at reklamere i de elektroniske medier, og fordi 
forbrugerne ikke har råd til at finansiere en alternativ tv-sender med licensforhøjelse. 
Reklamefinansieringen begrundes også med, at den stigende internationale konkurrence bl.a. fra de 
forventede satellitter gør det nødvendigt for danske virksomheder at kunne annoncere i tilknytning 
danske tv-stationers populære udsendelser, når nu udenlandsk tv med reklamer strømmer ind over 
Danmarks grænser. Der kan findes kritik af Danmarks Radios udsendelser i denne periode, men de 
er sporadiske og vage141. I denne periode kan forslag om privat eje af en alternativ tv-sender 
fremkomme. 
 
I anden del af perioden, der indvarsles med dannelse af Aktiv Lytterkomité i 1972, rettes der en 
stigende og voldsom kritik imod indholdet i Danmarks udsendelser142, og dette fører først til ønske 
om at styrke Radiorådets ledelsesfunktion, evt. ved at ændre rekrutteringsprincipperne for 
Radiorådets medlemmer, således at de stærkere kunne kontrollere det meningsmæssige indhold i 
udsendelserne. Her er der ikke tale om et ønske om at bryde monopolet, men om at styre Danmarks 
Radio på en sådan måde, at udsendelserne får det indhold, man er tilhænger af, medens andet 
indhold holdes nede eller helt ude. Jfr. her medarbejdernes stærke position og Journalistforbundets 
holdning til non-information og samvittighedsklausul (afsnit 9.3). 

 
141 Merete Bjørn Hanssen, Venstre 20. jan. 1972: “På ét område er [kritikken af Danmarks Radio] meget vedholdende 
og efter venstres opfattelse også berettiget, nemlig i spørgsmålet om, hvilken balance der er mellem den københavnske 
indflydelse og så den indflydelse, som den øvrige del af landet har på programvirksomheden” (sp. 2225). Stæhr 
Johannsen, De Konservative samme dag: “Jeg tror nu nok, at andre mener, det somme tider kniber lidt med 
alsidigheden [i Danmarks Radio], og hvad kvaliteten angår, er bedømmelsen jo fuldstændig forskellig, alt efter hvem 
der vurderer det, om det er den almindelig befolkning, [...] eller det er intellektuelle, de såkaldte kulturpaver, der gør 
det” (sp. 2233f.). 
142 Kritikken var ikke specifik rettet imod tv-programmerne i Danmarks Radio, men her var ingen smalle steder, alt 
kunne bruges. Aktiv Lytterkomité arbejdede næsten udelukkende med kritik af radioens udsendelser, men alligevel blev 
den endelige politiske konsekvens et ønske om brud på tv-monopolet, fordi dette medium var det politisk set mest 
slagkraftige. CD forsøger sig dog to gange med et forslag om brud på radiomonopolet, men det var tænkt som en 
forløber for et TV 2. Se B 75, 1979-80 og L 47, 1980-81 i bilag 1. 
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I tredje del af perioden, der så småt åbnes midt i 1970erne, accelerer kritikken af indholdet i 
Danmarks Radios udsendelser og af Danmarks Radios ressourceforbrug og organisatoriske 
opbygning. De borgerlige partier, der på dette tidspunkt fremfører denne kritik, ser nu løsningen, 
ikke ved at styrke Radiorådet eller at håbe på en anden politisk sammensætning af Radiorådet. Det 
har de næste helt opgivet, enten fordi de tror, at det alligevel ikke nytter over for de velorganiserede 
medarbejdere, eller fordi man anser det for politisk umuligt at få et alternativ flertal i Radiorådet. 
Nu er svaret på Danmarks Radios påståede venstreorienterede slagside derfor etablering af en 
alternativ tv-station. Kun på denne måde kan man ifølge tilhængerne af dette forslag få et politisk 
anderledes og borgerligt indhold i programfladen. En alternativ tv-station skal derfor have et 
indhold, der er et modstykke til Danmarks Radios. Og for at være sikre på det, kan stationen ikke 
overlades til “kræfternes frie spil” men kræver i stedet stærk politisk styring. Derfor er privat eje af 
en sådan station udelukket, hvad reklamefinansiering imidlertid ikke er. 
 
Det billede af Danmarks Radio, der gradvist bygges op af den borgerlige opposition i løbet af fase 
to og fase tre er skræmmende143: 
 
Danmarks Radio er ensidig og venstredrejet, den bringer udsendelser, der er nedværdigende for 
seerne, er negativ, samfundsnedbrydende og bevidst provokerende. Den styres af den herskende 
klasse med dårlig kultur, dårligt sprog og dårlige manerer. Dens udsendelser er blasfemiske, 
kønsløse, uinspirerende, bedrevidende og pegefingeragtige samtidig med, at den nedbryder de 
værdier, som skikkelige borgere arbejder på at opbygge i skolen, i hjemmene og i kirken. Den ledes 
af en forkælet kulturmafia, og på trods af enorme ressourcer er den verdensmester i ineffektivitet og 
helt uden kvalitet i udsendelserne. I stedet for at vise erhvervslivets kamp for at bringe Danmark ud 
af krisen, giver den plads til miljøfanatikere, husbesættere, ludere og langtidsforbrydere. Den har 
censur, udøver berufsverbot, er magtfuldkommen og via tilsyneladende uskyldige og populære 
amerikanske serier retter den et fordækt og beskidt angreb på almindelige familier ved at vise 
forkvaklede og ondskabsfulde mennesker, hvorved den viderebringer undergravende, 
underminerende venstresocialistisk propaganda. Ordentlige mennesker får kun en promille af 
sendetiden, og derfor nedbryder Danmarks Radio bevidst al respekt for værdier. Det er 
indoktrinering, formynderi, ja en sump af uduelighed og ansvarsforflygtigelse, præget af 
socialisternes skråsikre, fodformede meninger. 
 
Det er dette raseri imod Danmarks Radio og det brud med traditionelle borgerlige værdier, som den 
borgerlige opposition mente, Danmarks Radios medarbejdere propaganderede for i udsendelserne, 
der er den dybereliggende motivation for det monopolbrud, der gennemføres i midten af 1980erne. 
Men det er en argumentationsform, der ikke fremføres ret ofte i offentligheden på dét tidspunkt, 
bl.a. fordi den borgerlige opposition skulle have Det radikale Venstre med på idéen om 
monopolbrud for at skabe flertal. Kun færingen Óli Breckmann falder igennem med sin store tale i 
Folketinget den 27. maj 1986 (afsnit 10.7). Jeg mener, at raseriet ikke desto mindre er klangbunden 
for de mere stuerene argumenter, der enerådende fremføres i tidsrummet efter 
Mediekommissionens betænkning om TV 2 i 1983 og til vedtagelsen af TV 2-loven i 1986. Men i 
perioden fra 1974 til 1982 findes det afmægtige raseri utilsløret, især båret frem af 
Fremskridtspartiets medlemmer, men i stigende grad og jo tættere man kommer på 1982 med 
tilslutning fra Kristeligt Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Venstre, Danmarks Liberale 
Parti. 

 
143 Det efterfølgende et en syntese af indholdet i de udsagn, jeg dokumenterer i afsnit 5.7. 
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Centrum-Demokraterne indtager her et interessant og særegent standpunkt. På trods af, at det er 
dets leder, den karismatiske Erhard Jakobsen, der allerede i 1972 i Folketinget for første gang åbner 
for den systematiske kritik af indholdet i Danmarks Radios udsendelser efter dannelsen af sin 
græsrodsorganisation Aktiv Lytterkomité, følger partiet ikke argumentet om, at en alternativ tv-
station vil føre til programmer med et andet politisk og meningsmæssigt indhold end Danmarks 
Radios. Et andet indhold kan kun klares ved politisk kontrol med ledelsen af en sådan station og 
med Damarks Radio. Derfor intet forslag om privat eje. 
 
I det følgende vil jeg gå i dybden med den indholdsmæssige kritik af Danmarks Radio, der er den 
egentlig årsag til den usædvanlige styreform, det danske TV 2 fik.   
 
5.7.1. Kritik af Danmarks Radios udsendelser uden krav om monopolbrud  
Det starter, medens Erhard Jakobsen endnu var socialdemokrat, nemlig med hans første store 
angreb mod Danmarks Radio i Folketinget den 2. november 1972: 
 
“Er der ingen, der gør sig nogen tanker om, i hvilket forhold meninger og holdninger skal 
repræsenteres i Danmarks radio? Det kan man ellers nok finde ud af, når det drejer sig om politiske 
udsendelser. For så laver man jo det millimeterdemokrati, som man ellers har travlt med at tale 
imod fra mange forskellige sider. Men er man da ikke klar over, at med meninger og holdninger 
mener mange mennesker jo præcis det samme, som vi mener, når vi siger politiske opfattelser? [...] 
Man har ved mange gode menneskers hjælp fået det til at stå sådan, at der kun er to meninger, to 
holdningsgrupper: der er venstreorienterede, og der er højreorienterede. Ja men du godeste, det er jo 
hamrende forkert. Man glemmer én stor gruppe, man glemmer de 80-90 pct. af befolkningen, der 
aldeles ikke er hverken højreorienterede eller venstreorienterede, men er gode borgerlige 
socialdemokrater, konservative, venstre og radikale, og som kan lide noget med kongemagten, kan 
lide noget med NATO, hjemmeværn, civilforsvar, spejderbevægelse, gudstjeneste, LO og 
almindelige ting, gammel dansemusik og meget, meget andet. Ja men det er jo de 80-90 pct. af 
befolkningen. Hvis det er det, skal så ikke radioens programvalg være lagt til rette efter og 
repræsentere de holdninger stærkest, som ligger hos 80-90 pct. af befolkningen? Hvis ikke, så 
spørger jeg om motiveringer for, at Danmarks radio skal prøve at ændre folks meninger og 
holdninger. Hvem er det i Danmarks radio, der skal have en sådan magt og er i besiddelse af en 
sådan dygtighed og en så skudsikker moralsk holdning og indstilling og alt muligt, at hun eller han 
skal fortælle lyttere og seere, hvilken holdning de skal have til erstatning for den, de har i forvejen, 
og som er dækket af denne borgerlige, jeg talte om før? Og her behøver man ikke at tale om 
millimetermål, dér kan man på ganske almindeligt øjemål se, at det, der sker i øjeblikket, er, at de 
stærkt engagerende medarbejdere [...] er [...] i fuld færd med at få folk til at få en helt anden 
indstilling til en lang række ting end den, man har i forvejen. [...] Jeg mener, vi klart skal hen til, at 
den uafhængighed, som vi alle – det behøver vi slet ikke at sige –mener at radioen må have af den 
til enhver tid siddende regering og af et flertal i folketinget og af folketinget, ikke må erstattes af en 
afhængighed af radioens medarbejderforening, sådan at man kollektivt drøfter, hvordan 
programmerne skal være og så præger det sådan, som flertallet af medarbejderne finder rigtigt. 
Hvilket mandat har de? På hvis vegne er det, disse mennesker prøver at præge befolkningen? Jeg 
mener, at vi i den nye radiolov, for nu at konkretisere det, klart må give radiorådet en betydelig 
stærkere stilling. [...] Dér [skal man] sige en hel del om, hvad det er, radio og tv skal, og hvad de 
ikke skal, begge dele” (L 199, 1972-73, se bilag 1, her sp. 809-10). Senere: 
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“Er det ministerens [Niels Mathiasen, Socialdemokratiet] opfattelse og den opfattelse ministeren vil 
gå ind for, at det holdningsmønster, som Danmarks radios udsendelser repræsenterer, stort set skal 
svare til holdningsmønstret i befolkningen? Eller er det Danmarks radios opgave at propagandere 
for nye holdningsmønstre og vænne folk til nye ting derved, at det siger jo alle i radioen, og det 
siger man tit i radioen, og det putter man ind i børneudsendelserne, og det putter man ind i 
ungdomsudsendelserne, og det putter man ind i kulturudsendelserne, og derved kan man vænne folk 
til nogle holdninger, som de ikke havde før? Ser ministeren en opgave for Danmarks radio i det? 
(sp. 830-31). 
 
I forlængelse af tankegangen om at give Radiorådet en stærkere stilling, sagde Erhard Jakobsen ved 
anden behandling af lovforslaget den 6. juni 1973: “Så trøster jeg mig i øvrigt med, at det ikke er 
kulturministeren, der ifølge lovforslaget skal udarbejde publiceringsregler for Danmarks radio, men 
radiorådets medlemmer, og jeg går ud fra, at radiorådets medlemmer vil søge for, at 
publiceringsreglerne bliver sådan, at alle vi her i folketinget, der er ansvarlige for Danmarks radio – 
for det er vi til syvende og sidst – kan have tillid til, at vore folkevalgte repræsentanter i radiorådet 
udfører det jo, som de skal udføre, og som ingen skal misunde dem” (sp. 7698). 
 
I 1974 følges dette op af Fremskridtspartiet medlemmer, der kom i Folketinget 
efter ”jordskredsvalget” 4. december 1973144, og partiet anlagde efterhånden en tone i kritikken, der 
var ikke var hørt tidligere. 
 
Kresten Poulsgaard, Fremskridtspartiet, startede forsigtigt den 14. marts 1974 med kritik af 
alsidigheden: “Og så skal vi prøve på, om vi ikke kan få medarbejderrekrutteringen [til Danmarks 
Radio] gjort mere alsidig, for vi er jo nogle stykker i dette land, der mener, den er blevet lidt for 
ensidig og for venstredrejet” (sp. 3527). To år senere blev den manglende alsidighed uddybet af 
partifælden Svend Andersen (Roskilde Amt): “Der bør være en rimelig alsidighed, og det er der 
ikke. I de tilfælde, hvor venstreorienterede hjertebørn som f.eks. daginstitutioner, lærernes 
rådighedstimer, Christiania, RUC osv. har været i fare, hvad har dansk tv så gjort? Ja, så har man 
sat en fantastisk propagandamaskine i gang. Alle de virkelige problemer som arbejdsløshed, 
valutakrise, betalingsbalance osv. bliver skubbet fuldstændig i baggrunden. Nu drejer det sig om at 
misbruge mediet til at redde vennerne, og det gør man”. (28. april 1976, sp. 8967-68). Og tonen fik 
en oktav opad den 11. februar 1982, da Ole Maisted igen forholdt sig til alsidigheden:  
 
“Man har ikke alsidighed i Danmarks Radio. Man udøver censur, politisk censur fra journalisternes 
side på de udsendelser og de udtalelser, der kommer fra politikernes side – især fra dem, der har en 
anden opfattelse end magthaverne. Efter min opfattelse er Danmarks Radio meningsmanipulerende 
og styrker ganske bestemte politiske opfattelser i det danske samfund” (sp. 1793). Samme dag 
mente Poulsgaard, at DR havde indført berufsverbot over for politikere fra Fremskridtspartiet og 
CD (sp. 1808), og Jørgen Junior havde allerede den 21. marts 1980 klaget over, at 
meningspåvirkningen var som “i ufrie, socialistiske Østlande” (sp. 6946). 
 
Det konservative Folkepartis repræsentanter var mere forsigtige, men nok i grunden enige. Erik 
Ninn-Hansen omtalte 28. apr. 1976 “den mærkværdige måde, hvorpå Danmarks Radio undertiden 

 
144 ”Jordskredsvalget” var i mange år betegnelse for valget til Folketinget den 4. december 1973. Her tabte de partier, 
sad i Folketinget før valget, dvs. Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Venstre og SF hver mellem en fjerdel og 
halvdelen af deres mandater, tilsammen 60 mandater, dvs. 1/3 af Folketingets medlemmer. Samtidigt kom Kristeligt 
Folkeparti, CD og Fremskridtspartiet for første gang ind med tilsammen 49 mandater. Desuden blev Retsforbundet og 
Kommunisterne igen repræsenteret. Partiantallet gik fra 5 til 10. 
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behandler alsidighedskravet […] Mener man virkelig, at alsidighedskravet skal forstås og fortolkes 
på den måde, at de, der udgør en minoritet i en sag, skal have alle rettighederne?”. Desuden nævner 
han “udsendelser af den karakter, der forekommer i børne- og ungdomsudsendelser, hvor der i 
mange tilfælde sker en nedbrydning af det, man netop arbejder med i skolen og i hjemmene med 
opdragelsen af de unge, og således kan der nævnes en række andre tilfælde, hvor det ikke er 
alsidigheden, man vil fremme” (sp. 9008). Men ellers er det især behandlingen af erhvervslivet, der 
er utilfredshed med. Den 11. februar 1982 siger partiets mediepolitiske ordfører, Flemming Jensen: 
“Jeg skal ikke lægge skjul på, at efter konservativ opfattelse har [begrebet om den størst mulige 
alsidighed] alt for ofte været brugt til at give mindretal langt større råderum, end deres position 
berettigede. [...] vi har pligt til at pege på, at bliver alsidigheden udnyttet til at give mindretallene en 
fortrinsstilling, fordi de er interessante, så er der ikke tale om alsidighed, så er der tale om direkte 
støtte til nogle, der vil ændre vort samfund. […] Det, man kan sætte spørgsmålstegn ved, er, om 
ikke den såkaldt engagerede journalistik tegner et skævt billede af os ved at koncentrere sig for 
meget om negativitet. Det gælder også over for erhvervslivet. Alt for ofte er det, som om en række 
teoretikere suppleret af miljøfanatikere og græsrødder gør deres bedste for kun at fremhæve, hvad 
der kan siges af negativt om dansk erhvervsliv. Det er sjældent, vi ser initiativudsendelser, der viser, 
hvordan erhvervslivet trods alt kæmper for at komme igennem krisen, så man kan betale også 
Danmarks Radio” (sp. 1975-76). 
 
Venstre var også bekymret for den negative vinkel, DR anvendte på erhvervsstoffet. Arne 
Christiansen den 26. marts 1974: “Det forekommer nødvendigt at rejse det spørgsmål, hvorfor 
Danmarks Radio sine bestræbelser for at forvalte dette alsidighedsprincip i voksende omfang synes 
at fordømme det betydelige samfundsområde, der hedder erhvervslivet. Man får undertiden indtryk 
af, at man i visse afdelinger ligger under for de samfundsgrupper, der ser det som en opgave 
nærmest at gøre dette at beskæftige sig med produktion, med omsætning, med eksport og med 
service til noget suspekt. Nu erkendes det ganske vist, at man skal se og høre mere til manden på 
gulvet, og det er kun godt, så er der vel også håb om, at resten af alle dem, der udgør erhvervslivet, 
får deres rimelige plads i programmerne”. Og i 1980 havde Bertel Haarder identificeret årsagen til 
“den ideologiske bacille”, der var årsagen til sygdommen i Danmarks Radio. “Man er [i Danmarks 
Radio] inde under de samme regler i enhver henseende. Det er de samme mennesker, der sidder i 
toppen af pyramiden og fordeler pengene, det er den samme generaldirektør, det er den samme 
radiorådsformand, det er de samme gruppebureaukratiske ledelsesprincipper, man bruger. Man kan 
ikke slippe for disse principper noget sted. Der er ingen mulighed for, at man prøver at organisere 
sig på mere effektiv vis – hvilket der ellers var god grund til – i nogen som helst af Danmarks 
Radios afdelinger. Så hvis man kalder det konkurrence på livet løs, så mener man altså blot, at det 
er forskellige mennesker, der laver udsendelserne. De er i alt det ydre underkastet det samme 
bureaukrati, og det er det, der er galt. De kommer fra det samme radiomiljø, det er også det, der er 
galt. Det, der er vigtigt, er at få et helt andet radiomiljø stillet op, ikke ét, som skal være præget af 
venstres principper eller noget som helst andet, men bare ét, hvor chancen for, at det bliver lige 
præcis den samme ideologiske bacille som den, der præger Danmarks Radio i dag, er reduceret” 
(den 21. marts 1980, sp. 6979-80). 
 
Denne del af den voldsomme kritik af Danmarks Radio rummer ikke direkte opfordring til 
monopolbrud men især ønsker om at fjerne dele af DR’s programindhold og erstatte det med et 
andet. Den ideologiske opmærksomhed var skærpet, både på venstre og højre siden i salen, intet var 
så at sige længere “neutralt”, alt var politiseret. Man var langt fra Poul Hartlings ønske om, at 
radioen ikke må bringe det ensidige, det fanatiske og det stærkt agitatoriske ind i hvert eneste hjem 
(afsnit 2.4.2), og selv tilsyneladende uskyldige underholdningsudsendelser rummede farlige og 
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skjulte budskaber. Som et eksempel på den skingre og hadske debatform gengiver jeg her en lille 
perle i ideologikritikkens ædle kunst fra forhandlingerne den 11. februar 1982. 
 
Marianne Bentsen-Pedersen fra SF lægger ud med et forsvar for Danmarks Radios samlede 
alsidighed: “Jeg mener, at vi kommer ind i et problem med alsidigheden, for jeg tror, at CD er af 
den formening, at hvis en udsendelse er samfundsbevarende og fremstiller tingene, som om alt er 
godt og intet bør laves om, så er en sådan udsendelse neutral. Jeg fornemmer, at CD mener, at hvis 
man bringer amerikanske film, så er det bare sådan i spøg og skæmt-afdelingen, og det påvirker 
ingen. Jeg mener, at en amerikansk film i allerhøjeste grad sælger amerikansk livsstil og det er 
endda en livsstil på et højere økonomisk niveau, så jeg mener absolut ikke, at det kan være neutralt. 
Det kan godt undre mig, at CD ikke finder, at sådanne udsendelser påvirker meningerne [...]” (sp. 
1767). Kresten Poulsgaard, Fremskridtspartiet svarer sp. 1809:  “Hvorfor skal vi ikke somme tider 
more os lidt, fru Marianne Bentsen-Pedersen? I er så kloge: vi alene vide, hvad der er kultur, og 
hvad den gemene hob skal forsynes med. Det er det, vi vender os imod, og derfor skal vi have 
monopolet brudt, for I er fuldstændig ude af trit med befolkningen. Vi kunne i og for sig også tage 
Mille[145], og hvad det er de hedder, de andre fra Århus, som også var noget forfærdelig noget. Men 
vi er nogle stykker, der glæder os over det; der skal være plads til det hele, ikke bare til sådan 
højtravende akademikersnak, som det kun er SFere der kan forstå”. Marianne Bentsen-Pedersen, sp. 
1809: “Jeg [vil] sige, at vi ikke har noget imod, at der er Dallas eller Mille, eller hvad det ellers er, 
der er i fjernsynet. Det, jeg sagde, var, at når der er den slags udsendelser, betragter CDere og 
måske fremskridtspartiet sådanne udsendelser som neutrale, og det er ikke tilfældet. De er ikke 
neutrale. De påvirker befolkningen i én retning, og når der så kommer noget, der påvirker i en 
anden retning, tror I kun, det er den retning, befolkningen bliver påvirket i, fordi I opfatter det andet 
som neutralt. Det var det, jeg sagde. Ikke, at der ikke måtte være plads til det”. 
 
Så greb Erhard Jakobsen ind: “Det er mig ganske ufatteligt, at det nu skal lægges CD eller mig i 
munden, at vi skulle betragte Dallas som neutral. Jeg har gang på gang i radiorådet gået ind for, at 
man skulle lade lytterne og seerne nyde Dallas, bare jeg kunne blive fri. Men at betragte det som 
neutralt, nej! Dallas er et beskidt angreb på almindelige amerikanske familiers måde at leve på. Det 
er, hvad det er. Og jeg tvivler ikke om, at det er derfor, man sørger for at bringe så mange 
udsendelser af det som muligt. Men neutralt er det bestemt ikke. Det er undergravende, 
underminerende venstresocialistisk propaganda” (sp. 1809-10). Poulsgaard fulgte op: “Selvfølgelig 
påvirker [Dallas] os, men det er ganske rigtigt, at det skal påvirke os negativt over for USA” (sp. 
1810). Arne Melchior var enig: ”Jeg opfatter det på samme måde, nemlig at hvis Dallas er noget, så 
er det påvirkning til nedrakning af kapitalismen, for det viser nogle forkvaklede og ondskabsfulde 
mennesker, og det er altså det, man udlægger Amerika og kapitalismen til at være” (s. 1810). 
 
5.7.2. Et TV 2 som løsningen? 
Men var det muligt at få ændret det idelogiske indhold i Danmarks Radio? Var medarbejderne for 
stærke? Bertel Haarder havde i marts 1980 identificeret dårligdommen i ledelsesstrukturen. Det var 
de samme “gruppebureaukratiske ledelsesprincipper”, der blev brugt overalt, og der var ingen 
mulighed for at slippe for dem. I 1982 førte fremskridtsmanden Mogens Voigt tankegangen et 
logiske skridt videre: “Der er efter min opfattelse kun én udvej for at få en bedre programflade i 
Danmarks Radio, og det er at bryde monopolet og knægte organisationstyraniet, hvis man vil væk 
fra Gyngemosens sump af uduelighed, rettighedsrytteri og ansvarsforflygtigelse” (den 11. februar 
1982, sp. 1768). Den samme opgivende holdning til interne ændringer havde den konservative 

 
145“Mille og Mikkel” var en tv-serie i 10 dele, produceret af Provinsafdelingen i Aarhus. Den blev voldsomt kritiseret af 
dagbladenes anmeldere for amatørisme. 
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Grethe Fenger Møller allerede afsløret i 1979: “Der kommer mange klager over Danmarks Radio, 
og mange af dem er også berettigede, men det er et spørgsmål, om der kommer noget ud af disse 
klager. Det er efter vores opfattelse noget fundamentalt, der mangler, og [...] [det] er en 
konkurrence til Danmarks Radio. Vi kan gennemføre nok så mange love med en nok så god vilje 
bagved, men så længe Danmarks Radio er et monopolforetagende, så længe vil vi ikke kunne få løst 
disse problemer” (den 7. marts 1979, sp. 7611). Også Kristeligt Folkepartis John Steffensen var 
bekymret for strukturen og medarbejdernes magt i DR: “ Vi mener, at Danmarks Radios struktur i 
dag ikke er bestemt ud fra forskellige forbrugerønsker, men nok så meget ud fra det, vi kan kalde 
producenternes monopolgivende magtfuldkommenhed og forestillinger om, hvad der måtte være 
godt for forbrugerne. Vi synes, at Danmarks Radios organisation i dag i realiteten er udtryk for et 
monopolagtigt formynderi over for lyttere og seere, og det er derfor, vi mener, der er noget helt 
generelt til gavn for samfundet i en omstrukturering ved, at vi får monopolet brudt” (19, marts 
1981, sp. 8237). 
 
Men det var ikke kun strukturen, der kaldte på en ny virksomhed, det gjorde det indhold, 
medarbejderne producerede også høj grad også.  “[…] der er utallige eksempler på politiske emner, 
der er blevet behandlet groft manipulerende. Vi kan nævne Roskilde universitetscenter, 
besparelserne på daginstitutionsområdet, ungdomsydelsen, EF-valget, Christiania, slumstormerne, 
narkosager, kvindesager, ejerlejligheder, fredsduer og a-kraft osv. osv. Mønstret er det samme hver 
eneste gang: en række mennesker med rigtige standpunkter får en kasket på og får lov til at give 
udtryk for deres såkaldt rigtige standpunkt som eksperter eller som talsmænd for en såkaldt 
interesse, hvis omfang intervieweren ikke interesserer sig for at klarlægge på en saglig måde. Der er 
efter min opfattelse en helt utrolig venstredrejet ensidighed i statsmonopolet Danmarks Radios 
medarbejderes emnevalg. Igen og igen fremturer de med de samme udvalgte hjørner af 
samfundsproblematikken, og det giver det resultat, at vi næsten hver eneste dag fyldes med 
socialisternes skråsikre, fodformede meninger. Danmarks Radio er efter min opfattelse ganske 
enkelt den største politiske magtfaktor i dette land, inklusive LO, og det siger sørme ikke så lidt. 
Der er derfor kun den svære vej at gå, og det er få brudt monopolet, så der kan skabes konkurrence. 
[...] det er nødvendigt at få knægtet medarbejdernes fodformede meninger” (Mogens Voigt den 11. 
februar 1982, sp. 1969-70).  
 
Bertil Haarder kom samme dag med den klareste formulering af begrundelsen for et TV 2 – kun 
godt et halvt år før han blev medlem af den regering, der realiserede disse ønsker. Det var ikke et 
spørgsmål om enkeltsager og enkelte medarbejderes uduelighed, det var de grundlæggende 
holdninger i DR, der skulle bekæmpes. “Vi må have en alternativ radio- og TV-station helt 
uafhængig af Danmarks Radio med en helt anderledes struktur, med helt nye, anderledes 
overenskomster, med total frihed fra de holdninger, som er fremherskende i Danmarks Radios 
afdelinger og i radiorådet” (sp. 1764). 
 
5.7.3. Men hjælper monopolbruddet? CD’s holdning 
Men ville et uafhængigt TV 2 sikre den alsidighed, som de borgerlige partier var så bekymret for, 
og som de mente blev undertrykt i Danmarks Radio? Erhard Jakobsen svarede direkte på Bertel 
Haarders proklamation den 11. februar 1982: “[Hr. Bertel Haarder] og jeg er ganske enige om det, 
der også bør ske med Danmarks Radios monopol, idet jeg så blot vil understrege, som jeg senere 
igen vil gøre det, at det ikke i sig selv giver alsidighed, at der er to eller flere radiostationer” (sp. 
1799). Det var en pointe, han havde fremført næsten fra starten, da et TV 2 blev set som løsningen: 
“Man frembringer ikke alsidighed ved fri konkurrence. […] Alsidighed fremkommer kun ved 
konfrontation af synspunkter samme sted, ikke ved at man det ene sted siger noget forkert i én 
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retning og det andet sted noget forkert i en anden retning. [...] Jeg vil gerne understrege, at min 
støtte til at fjerne det statslige monopol ikke får mig til at tro på, at vi så er fri for alle bekymringer 
med hensyn til styring af udsendelser, politisk styring og alt det dér, tværtimod: opgaven bliver 
snarere større på den måde, end den var i forvejen” (den 26. april 1976, sp. 9028f.). Han havde 
gentaget det den 9. december 1980 (sp. 3790) og hans partifælle Arne Melchior havde fremhævet 
samme pointe i 1978 (8. december, sp. 3869) og i 1980 (31. januar, sp. 4504-05). Og i en debat den 
5. maj 1982 kom modsætningen tydeligt frem mellem dem, der så TV 2 som løsningen på 
Danmarks Radios påståede ensidighed, og dem, der ville sikre alsidighed i Danmarks radio ved 
stærk politisk styring af institutionen: 
 
Mogens Voigt: “Men det forslag [Venstres om DUR, B 66, 1981-82, se bilag 1], vi her har til 
behandling, er jo igen et forslag, der tager sigte på at bryde Danmarks Radios monopol, og som jeg 
sagde ved det tidligere forslags behandling, ser vi positivt på et sådant initiativ. Jeg mener, det er 
nødvendigt at få et modstykke til det nuværende monopol, der åbenbart ser det som sin opgave at 
svine virksomheder til”.  
 
Arne Melchior: “Det er jo et dejligt navn, man har fundet til nyskabelsen her [Danmarks 
uafhængige Radio, DUR]; det står i overskriften til forslaget. Hvis der kan gives garanti for, at der 
kun bliver sendt i dur, vil det jo være dejligt. Jeg tror nu ikke rigtig på den med uafhængigheden, og 
det gør hr. Mogens Voigt jo heller ikke, kan jeg høre, for han vil allerede bestemme, hvad det nye 
skal være: det skal være et modstykke til Danmarks Radio, og det skal sende noget andet end det, 
Danmarks Radio sender. Hvad vil det sige? Hvis de er uafhængige, må de jo sende, hvad de vil. [...] 
For det første er alle afhængige af noget og af nogen, og det skal vi også være. Jeg tror ikke, der er 
ret mange, der egner sig til at bimle og bamle frit i luften svævende. Uafhængig, det er sådan en 
påstand. [...] Vi er alle afhængige, og vi skal også alle have et tilhørsforhold, et 
afhængighedsforhold, et program og nogle målsætninger at leve op til. Og den måde hr. Mogens 
Voigt her beskrev uafhængigheden på, var i hvert fald en programerklæring: sådan ville han have 
det. Det har ikke meget med uafhængighed at gøre” (sp. 6889ff., jeg fremhæver). 
 
CD’s skeptiske holdning til de andre partiers argumenter for et danske TV 2 er sandsynligvis 
hovedårsagen til, at partiet – tilsyneladende ganske overraskende – helt holdt sig ud af diskussionen 
om det forslag til etablering af et dansk TV 2, der endelig bliver vedtaget i maj 1986. Her var den 
direkte partipolitiske styring af selve programindholdet nemlig nedtonet, formodentlig fordi den 
partipolitiske konstellation havde givet De Radikale den afgørende indflydelse. 
 
5.8. Opsamling: fra idépolitik til magtpolitik 
Den 1. januar 1973 blev Danmark medlem af Det europæiske økonomiske Fællesskab, og fra det 
tidspunkt og frem til den socialdemokratiske regering Anker Jørgensen trådte tilbage i september 
1982, blev der kun vedtaget én væsentlig lov om radio- og tv-virksomhed, nemlig 1973-loven, der 
bl.a. afskaffede den særlige sammensætning af programudvalget og erstattede det med Radiorådets 
medlemmer. Det åbnede for en voldsom partipolitisering af debatten om Danmarks Radios 
udsendelser, jfr. afsnit 9.2.5. 
 
En klar ideologisk kritik af indholdet i DR’s udsendelser var dog allerede igangsat i 1972 af den 
daværende socialdemokrat, Erhard Jakobsen, og kritikken blev forstærket efter det såkaldte 
“jordskredsvalg” i december 1973. Herefter markerede Fremskridtspartiet sig for alvor og med en 
sprogtone, der ikke var hørt tidligere i Folketingssalen, men som langsomt blev tilegnet af de øvrige 
borgerlige partier, dog med Det radikale Venstre som en markant undtagelse. Utilfredsheden med 
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Danmarks Radio førte til fremsættelse af ikke mindre end 39 forslag til love eller 
folketingsbeslutninger inden for et tiår om ændringer i DR’s organisation og monopolstilling, og 
ingen af dem blev vedtaget. I 1974 var der borgerligt flertal uden om De Radikale, og selvom det 
såkaldte firkløverforslag var rent principielt og uden forstyrrende detaljer angående finansiering og 
nærmere organisering, kunne flertallet ikke blive enigt. Forslaget fik udførlige principielle 
borgerligt-liberale begrundelser fra De konservative og Venstre, og ideen om, at Danmark skulle 
have mere end én tv-kanal, blev støttet mere eller mindre stærkt af så godt som hele det øvrige 
Folketing, uden at det førte til praktiske resultater. Årsagerne hertil var flere. Venstrefløjen kunne 
være positive over for en anden tv-kanal, men den skulle være en del af Danmarks Radio eller i det 
mindste under offentlig kontrol. De Konservative argumenterede stærkt for reklamefinansiering og 
lidt mindre stærkt for monopolbrud, medens Venstre gjorde det modsatte: partiet var i forlængelse 
af sit liberale udgangspunkt imod Danmarks Radios monopol, men i størstedelen af perioden imod 
reklamefinansiering, givetvis ud fra en hensyntagen til sin egen partipresse. 
 
Ingen af de forslag, der indeholdt brud på Danmarks Radios monopol, rummede seriøse 
overvejelser angående finansiering, organisering og drift af en ny tv-station. Den eneste gang, der 
var et lille tilløb, nemlig i 1975-76, synes kulturudvalget at have givet op, inden det rigtigt kom i 
gang. Der var viden om, at et nyt sendernet ville blive kostbart, og Venstres Nathalie Lind, der 
ønskede mange danske programmer i den nye tv-kanal, pegede også på, at dette ville blive meget 
dyrt. Men hvor dyrt, det muligvis ville blive, blev der aldrig fremlagt sammenhængende 
beregninger for, ikke engang i den periode, hvor Venstre sad på regeringsapparatet. Heller ikke med 
hensyn til ejerskab var der klarhed. Udtrykkelig privat eje blev kun foreslået af Fremskridtspartiet, 
de øvrige borgerlige partier forestillede sig en eller anden uklar ejerstruktur, hvor det offentlige 
havde en vis indflydelse. Disse det praktiske livs problemer forsvandt helt ud af billedet, 
efterhånden som tiden gik, og kritikken af Danmarks Radio slog om fra at være forsøg på at ændre 
og forbedre DR’s udsendelser til at blive frontalangreb på DR’s ideologiske ståsted. Tanken om en 
alternativ tv-kanal blev efterhånden ikke begrundet i liberale principper om konkurrence og 
monopolbrud, men i et ønske om at skabe organisatoriske muligheder for at få en tv-kanal med et 
andet ideologisk indhold end DR’s angiveligt venstredrejede verdensbillede, som de ustyrlige 
medarbejdere frembragte uden, at ledelsen skred ind. Derfor skulle en ny tv-kanal være uafhængig 
af DR. 
 
Ét borgerligt politisk parti skiller sig ud fra den nævnte løsning på den påståede venstredrejning, og 
det er Erhard Jakobsens CD. Repræsentanterne for CD troede ikke på, at to konkurrerende tv-
kanaler af sig selv ville skabe den alsidighed, som de borgerlige partiet ønskede, men hvis indhold 
de aldrig havde redegjort nærmere for. Kun med stærk partipolitisk indflydelse på ledelse af alle tv-
virksomheder kunne de borgerlige skabe grundlag for det ønskede indhold146, og herved slog CD og 
Erhard Jakobsen benene væk under tanken om privat ejerskab af en ny dansk tv-kanal: hvis de, der 
leder den nye tv-kanal er uafhængige, må de jo sende, hvad de vil, som Arne Melchior udtrykte det. 
 

 
146 Erhard Jakobsen fremførte siden hen sine synspunkter direkte i forhold til de to københavnske lokal-tv-forsøg, 
Weekend TV og Kanal 2. Berlingske Tidendes forside har den 8. februar 1985 denne hovedrubrik: “Erhard J.: Weekend 
TV og Kanal 2 er værre end DR”. I brødteksten står der bl.a.: “Erhard Jakobsen kritiserer, at de nye stationer bringer 
mange voldsfilm, at de i vid udstrækning bruger de samme ’kræfter’ som DR, og at medarbejdernes sprog ikke ligefrem 
er bedre end i Danmarks Radio. ’På ingen af disse punkter har de nye kanaler vist, at de er i stand til at lave et 
alternativ’.[...] Jeg går ind for et landsdækkende TV-2 med reklamer, men det skal også have et radioråd. Nogen skal se 
efter, hvad der sendes. De to nye kanaler viser, at konkurrence ikke af sig selv frembringer noget, der er bedre”.  
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Ikke strukturelle ændringer, men magt kunne føre til det ønskede indhold. Og denne magt ville kun 
Fremskridtspartiet give afkald på, da det kom til stykket. 
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Kapitel 6. Mediekommissionen og de lokale forsøg med radio og tv 
 
6.1. Mediekommissionen 
Nedsættelse af Mediekommissionen i marts 1980 er en skillelinje for mediepolitikken i Danmark. 
Her prøvede man for første gang at skabe en bevidst og sammenhægende udformning af hele 
mediesystemet. Tidligere var forholdene for de enkelte medier afgjort isoleret (pressestøtte for sig, 
DR for sig147), men nu blev opgaven ”at gennemføre en sammenhængende vurdering af 
udviklingen indenfor massemedieområdet og belyse konsekvenserne heraf for samfundet som 
helhed, den offentlige forvaltning, det private erhvervsliv og for den enkelte borger. Formålet med 
kommissionens arbejde er i lyset af denne vurdering at fremskaffe grundlag for formulering af en 
fælles offentlig mediepolitik”148. 
 
En central faktor i det parlamentariske spil omkring TV 2 både før og efter lovvedtagelsen i 1986, 
har været Socialdemokratiet. Partiet endte med at stemme imod, da TV 2-loven var til tredje 
behandling i Folketinget den 30. maj 1986 (jfr. afsnit 10.9-10), og umiddelbart derefter forholdt 
partiet sig kritisk afvisende til TV 2-projektet. Det har siden ændret sig, men i dette kapitel skal jeg 
forklare, hvordan det gik til, at partiet ikke blev del af det flertal, der fik TV 2-loven vedtaget. 
 
Det er nødvendigt at starte et stykke tid før den afgørende afstemning i maj 1986, nemlig i 1979-81. 
Da blev landet ledet af en socialdemokratisk mindretalsregering med Anker Jørgensen som 
statsminister. Som regeringens finansminister Knud Heinesen udtrykte det, var landets økonomiske 
situation “på vej mod afgrunden”, og den politiske linje var usikker. Især var Socialdemokratiets 
forhold til fagbevægelsen kompliceret. Anker Jørgensen kunne ikke frigøre regeringen fra 
fagbevægelsen og kunne alligevel ikke samarbejde med den, som Søren Mørch bistert konstaterer  
(Mørch 2002, s.421 og s. 386-87). Mediepolitikken var naturligvis langt fra det største problem, 
men et problem var den imidlertid. En række nye teknologier var dukket op og krævede politisk 
stillingtagen (lysledere, kommunikationssatellitter, video, teledata, tekst-tv) og dertil kom, at de 
andre nordiske lande pressede på for at få en dansk stillingtagen til et forslag om en fællesnordisk 
DBS-satellit (Nordsat), medens spørgsmålet om et evt. dansk TV 2 var markant oppe på den 
nationale dagsorden. Dagspressen var stærkt på vej mod en monopolisering i provisen, og 
spørgsmålet om selektiv pressestøtte var derfor rejst fra bl.a. arbejderbevægelsens side.  
 
I et forsøg på at få problemerne skaffet af vejen, i det mindste for en tid, udnævnte statsministeren 
en stor mediekommission med professor H. P. Clausen fra Aarhus Universitet som formand149 
 
Man kan se af den efterfølgende udvikling, at Mediekommissionen blev respekteret på den måde, at 
både den socialdemokratiske regering og den efterfølgende firekløverregering under den 

 
147 Det er karakteristisk, at Radiokommissionens betænkning nr. 592, der udkom i 1970, næsten ikke nævner 
dagspressen, medens Betænkning nr. 536 fra efteråret 1969 ”Dagspressen og samfundet”, ikke nævner tv. 
148 Mediekommissionens kommissorium af 11. marts 1980, se Betænkning 1029/1985 s. 235. Om årsagerne til og 
baggrunden for nedsættelse af Mediekommissionen, se Andersen, Jauert, Prehn, Qvortrup 1981, Poulsen 1981 og 
Prehn, Lund & Poulsen 1983.  Om Mediekommissionens arbejde de første år, se Mortensen 1981 og 1983. Der havde 
tidligere, nemlig i 1973, været løse forslag om en permanent kommission, der løbende skulle forsyne politikerne og 
befolkningen med analyser af den hastige medieudvikling. Det ses dog ikke, at der blev taget seriøse skridt til at 
realisere idéerne. Se FF 1973-74, spalte 4460 (K. Helveg Petersen), og spalte 4475 (ministeren, Niels Matthiasen). 
149 Clausen var ikke ukendt med mediepolitisk arbejde. Han havde i 1977-1980 været formand for et lille udvalg, der i 
1980 afgav en betænkning om dagspressens distributionsproblemer og her vist god forståelse for de store danske 
bladhuses behov for omfattende statsstøtte. Se Betænkning 911/1980. 
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konservative Poul Schlüters ledelse fra september 1982 undlod at tage mediepolitiske initiativer, så 
længe kommissionen arbejdede med et område. Også Folketingets partier holdt sig tilbage efter 
1982 i modsætning til den tidligere kraftige aktivitet, som det blev vist i forrige kapitel. 
Kommissionens arbejdsrytme blev således afgørende for den timing, der kom til at præge 1980ernes 
omfattende lovgivning på medieområdet.  
 
Kun på et felt var der en undtagelse, idet Anker Jørgensens minister for kulturelle anliggender, Lise 
Østergaard, allerede i folketingssamlingen 1980-81 fremsatte og uden nogen nævneværdig 
diskussion fik vedtaget et lovforslag, der åbnede for nye forsøg med lokal radio- og 
fjernsynsvirksomhed150. 
 
6.2. Lokale radio- og fjernsynsforsøg m.v. 
Lovforslaget var meget kortfattet og havde to halvdele, der egentlig ikke havde noget med hinanden 
at gøre151. Første del gav ministeren for kulturelle anliggender bemyndigelse til – efter forhandling 
med radiorådet og ministeren for offentlige arbejder, hvor P&T lå – at give andre end Danmarks 
Radio tilladelse til en forsøgsmæssig spredning af lyd- og billedprogrammer inden for det enkelte 
lokale område. Anden del gav P&T og telefonselskaberne tilladelse til at oprette og drive 
fællesantenneanlæg. 
 
Forsøgene med lokal radio og tv bør ”være forskellige med hensyn ikke alene til den anvendte 
teknik, men også med hensyn til dækningsområdets størrelse og befolkningsunderlag, geografisk 
placering og med hensyn til organisationsform og programsammensætning, for at man dermed kan 
opnå den bedst mulige belysning af forskellige programpolitiske muligheder” (sp. 3169). Det 
nævnes, at lokal-tv-stationerne tænkes placeret i UHF-båndet, og at dette kræver koordination med 
nabolandene. En modtageantenne til tv ville skønsmæssigt koste 500-1500 kr. ved 
enkeltinstallationer. Til at støtte gennemførelse af forsøgene var der på statsbudgettet over en 
treårig periode afsat i alt 3 mio. kr., som forudsatte et tilsvarende beløb fra kommunal side. Ud over 
dette står der ikke meget om den forsøgsordning, der de næste seks år skulle blive et sandt mareridt 
for Folketinget og være med til at bestemme udformningen af TV 2-loven. 
 
Anden del af lovforslaget gav teleadministrationerne mulighed for at oprette og drive 
fællesantenneanlæg, således at de kunne afprøve nye transmissionsteknikker, især lysledere og 
digital transmission. Denne del af forslaget var reelt en forløber for det, der senere skulle blive til 
hybridnettet152, og som også fik en betydelig indflydelse på tilblivelsen af TV 2-loven (jfr. afsnit 
7.5). 
 
Behandlingen i Folketinget var ejendommelig. Næsten hele taletiden gik til at drøfte anden del af 
forslaget, første del blev kun stedmoderligt omtalt. Forslaget blev modtaget positivt af et flertal, 
bestående af Socialdemokratiet, SF, VS og De Radikale. Fremskridtspartiet var modstander, bl.a. 
fordi der var seks millioner offentlige kroner i støtte til de lokale forsøg, og dette kunne føre til “at 
der over det meste af landet vil kunne oprettes nye båndværksteder, der i lighed med det ene 
bestående i høj grad vil blive præget af venstreorienterede synspunkter” (sp. 834). Venstre og De 

 
150 Der havde tidligere været en diminutiv forsøgsordning med blot to forsøg med lokale elektroniske medier i 
1970erne, se Frandsen 1977 og Prehn 1981. 
151 Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Lokale radio- og fjernsynsforsøg m.v.). Frem 
22. januar 1981 FF 5316, A 3165, 1. behandling FF 6216, B 833, 2. behandling FF 10943, 3. behandling FF 11225, C 
551. Lov nr. 249 af 27. maj 1981. 
152 Om denne del af lovforslaget, se Lund/Mortensen 1983a og b. 
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Konservative omtalte ikke de lokale forsøg ret meget, men koncentrerede deres indlæg om 
teleadministrationernes adgang til forsøg med lysledere og deres permanente tilladelse til at 
konkurrere med de private entreprenører, der hidtil havde haft eneret på at opføre 
fællesantenneanlæg. En sådan konkurrence var de ikke meget for. 
 
SF og VS var dog inde på forsøgene og udtrykte bekymring for, om der nu var afsat penge nok til, 
at man kunne få ordentlige forsøg gennemført. De Radikale udtrykte klart deres stærke frygt for 
fagforeningerne, som de skulle beholde hele forsøgsordningen igennem. Janne Normann: ”det er 
væsentligt, at det ikke bliver fagforeningerne eller andre pressionsgrupper, der kommer til at sætte 
sig på produktionen af disse programmer” (sp. 6222). Preben Wilhjelm fra VS peger på, at de 
kommunale tilskud kunne få uheldig indflydelse på hvem, der fik tilladelse til forsøgene, og han 
efterlyser derfor en styregruppe for forsøgene, og desuden også en form for evaluering. Hvem skal 
gøre det, og hvem skal betale for det? (sp. 6226). Kulturminister Lise Østergaard svarer, at hun vil 
nedsætte et alsidigt sammensat udvalg, der skal nedfælde retningslinjer for forsøgene, og som skal 
tilrettelægge forsøgene, fordele midlerne og sørge for en fyldesgørende rapportering af forløbet. 
Hun ønskede det dog ikke præciseret i en lovtekst (sp. 10951 og sp. 6228). Loven blev vedtaget 
som fremlagt. 
 
6.3. Motiver bag forsøgene med lokal radio og tv 
Den nye forsøgsordning havde ved sin start mange tilhængere med hver deres motiver. Der var de 
egentlige græsrødder uden for de politiske partier, der i forlængelse af teorierne om public 
access153 og erfaringerne med Danmark Radio’s Båndværksted ønskede at åbne de lokale radio- og 
tv-stationer for almindelige mennesker, dvs. for dem der ikke allerede havde adgang til medierne 
(se Bruun & Frandsen 1988).  Men der var også en stærk interesse fra de gamle politiske partier. De 
borgerlige kunne med forsøgene få taget de første skridt til at bryde Danmarks Radios monopol på 
radio- og tv-virksomhed, og det kan vel ikke helt udelukkes, at nogle tænksomme borgerlige 
politikere og enkelte kommercielle medieaktører forudså, at en omfattende forsøgsvirksomhed 
måtte ende med tilladelse til reklamefinansiering, da man ellers ikke i længden kunne skaffe et 
økonomisk grundlag til at drive lokale radio- og tv-stationer. Men det blev ikke sagt højt. Man skal 
her huske på, at det offentlige Danmarks økonomiske situation var kritisk (”afgrunden”). Men også 
den organiserede venstrefløj og hele arbejderbevægelsen fik hurtigt interesser i 
forsøgsvirksomheden, der måske kunne føre til oprettelse af lokale radio- og tv-stationer, der kunne 
erstatte den arbejder-dagspresse, som næste fuldstændigt var gået neden om og hjem i 
efterkrigstiden. Der var således tre grupperinger med hver deres interesser og motiver. 
Græsrøddernes indsats vil i denne sammenhæng ikke blive beskrevet, fordi de ikke ses at have haft 
indflydelse på spørgsmålet om skabelse af en landsdækkende, kommerciel dansk tv-kanal. Derimod 
fik de to andre grupper – de borgerlige og den organiserede venstrefløj - betydning for den 
politiske gruppering omkring og for udformningen af det endelige lovforslag, der etablerede TV 2. 
 
Loven blev vedtaget i maj 1981 og det udvalg (Lokalradio- og –TV-udvalget), der skulle stå for 
gennemførelse af forsøget, fik sit kommissorium den 28. september 1981. Udvalget fik 14 
medlemmer + en fuldmægtig tilforordnet af ministeriet og et sekretariat på tre-fire medlemmer. 
Formand blev socialdemokraten Gerda Louw Larsen, formand for borgerrepræsentationen i 
København. Danmarks Radio fik to medlemmer, Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades 
Forening hver ét medlem, Forbrugerrådet og Danske Lytteres og Fjernseeres Fællesforbund hver ét 
medlem, hvad Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening også fik. Statens 

 
153 Den danske grundbog for denne bevægelse er Thygesen 1974. 



 180 

Samfundsvidenskabelige og Det humanistiske Forskningsråd fik endvidere hver et medlem, og 
P&T var repræsenteret ved Børge Nielsen som radioteknisk sagkyndig, hvad der senere skulle vise 
sig meget betydningsfuldt. Endelig havde ministeren udpeget to medlemmer ud over formanden (se 
Betænkning 1047/1985, s. 10-11). 
 
De etablerede medier var således godt repræsenteret, det samme var de kommunale institutioner, 
men også arbejderbevægelsen havde to synlige repræsentanter: formanden Gerda Louw Larsen og 
Børge E. Nielsen fra Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, der også var medlem af DR’s 
Radioråd. 
 
Efter to års nærmest farceagtig forsinkelse på grund af problemer med at fremskaffe den lovpligtige 
finansiering, der under vejs var øget til seks statslige millioner kr. og et tilsvarende beløb fra 
kommunerne (Jauert 1983, s. 10-13 og Lokalradio- og –TV-udvalget 1984 s. 10-12), kom forsøgene 
i gang i april 1983. Der havde været tre ansøgningsrunder, og kun de ansøgninger, der indgik i den 
første runde, fik del i statsmidlerne. Ansøgningerne i anden og tredje runde fik sendetilladelser uden 
direkte økonomisk støtte154 (Lokalradio- og –TV-udvalget 1984, s. 14-15). 
 
6.4. Arbejderbevægelsens engagement 
Dele af Socialdemokratiet var ved forsøgets igangsættelse ganske bevidst om partiets klemte 
situation på mediemarkedet, jfr. kapitel 9. I en leder i partiets tidsskrift ’ny politik’ fra august 1982 
fremhæves først den beklagelige udvikling på avismarkedet, hvor der i 1982 kun var tre dagblade 
med tilknytning til Socialdemokratiet tilbage efter det fejlslagne forsøg i 1981-82 på at genstarte en 
avis i Århus med titlen Den nye Demokraten (Betænkning 972, s. 35). Dernæst peges der på, at 
“den elektroniske kommunikation har fremtiden foran sig – og det er ikke spor for tidligt at spørge, 
om arbejderbevægelsen denne gang er med på vognen” (ny politik nr. 8, august 1982, side 5). Og 
det mener skribenten (den ansvarshavende redaktør Jimmy Stahr) ikke, at bevægelsen er. Der er 
godt nok nogle foreninger og grupper fra arbejderbevægelsen, der har fået støtte til forsøg med 
lokale radio og tv-aktiviteter, men bevægelsen som sådan er næppe vågen nok. Den bør følge 
forsøgene med nærradio og lokal-tv nøje, fordi der her er en mulighed for at få den position tilbage, 
som man har tabt på dagbladsområdet. 
 
Da forsøgene omsider gik i gang i april 1983, var der blandt de i alt 124 tilladte projekter seks 
radiostationer og syv tv-stationer, der havde tilknytning til arbejderbevægelsen (Betænkning 1047 
side 72155). Tv-stationerne lå i Rønne, Odense, Svendborg, Esbjerg, Fredericia, Århus og 
Aalborg156. Men på trods af den klare opfordring i ”ny politik” kan der i starten ikke spores nogen 
samlet mediepolitisk strategi fra arbejderbevægelsen. Men det kom det følgende år med 
etableringen af Dan-TV, en topstyret del af A-pressen (Jauert 1990, s. 113-14). 
 
6.4.1. Dan-TV 
Dan-TV blev etableret i slutningen af 1984 i et forsøg på at rette op på økonomiske og 
organisatoriske problemer hos seks af de lokale tv-stationer, der havde tilknytning til 
arbejderbevægelsen. Der havde som nævnt ikke været nogen koordination, da man kunne ansøge 
om sendetilladelse i marts 1982, og ejerskab til de syv stationer var meget blandet: Foreninger, 

 
154 Mange lokale radio- og tv-stationer anvendte lagtidsledige, der var offentligt finansierede. 
155 Om tallet for tv-stationerne er seks eller syv afhænger af, om man tæller den SiD-ejede station i Svendborg med. Det 
vil jeg gøre i det følgende. 
156 Tilknytningen bekræftes af Det kooperative fællesforbund 1986a s. 19 under A/S A-pressen. Stationen i Svendborg 
blev drevet af SiD og forblev selvstændig og uden for samarbejdet med A-pressen og Dan-TV. 
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Oplysningsforbund, Det kooperative Fællesforbund, Arbejdernes Fællesorganisation, fagforbund. 
Dan-TV var oprettet som en del af A/S A-pressen med dennes dominerende direktør Aksel 
Stendell-Jensen som formand og med redaktør Niels Lindén som direktør. Det klare formål var at 
skabe et elektronisk alternativ til den borgerlige dominans i især provinspressen. Lokal-tv-
ordningen gav i forsøgsperioden fra april 1983 til marts 1986 stationerne meget begrænsede legale 
finansieringsmuligheder. Reklame og sponsorering var ikke tilladt. For de forsøg, som var tilknyttet 
foreninger, var det muligt at få midler herfra. Ellers var salg af sendetid, abonnement (ved kodede 
udsendelser), kontingent fra støtteforeninger, bingo samt kommunale tilskud en mulighed. 
Lokalradio- og TV-udvalget havde af de i alt seks millioner kr. afsat 2,2 millioner kr. til støtte til 
lokal-tv. Frivillig arbejdskraft og folk i jobtilbud spillede en stor rolle som del af den kommunale 
medfinansiering157. Dan-TV påtog sig en koordinerende rolle for at sikre, at strategien med at 
opbygge et alternativ til den borgerlige presse blev fastholdt. Per Jauert skriver herom: 
 
 ”Strategien ikke alene mislykkedes, men den blev en så eklatant fiasko, at den nærmest skabte 
badwill omkring fagbevægelsen” (Jauert 1990, s. 114). Jauert peger især på den katastrofale central-
styring, der fratog flere af de lokale stationer suveræniteten over deres egne forhold, og den 
brutalitet, hvormed det skete. 
 
Alle stationer havde alvorlige økonomiske problemer. Socialdemokratiet og SF forsøgte i efteråret 
1984 at få vedtaget et beslutningsforslag om at afsætte et rammebeløb på 5 millioner kr. som en 
udvidet økonomisk støtte til de igangværende forsøg (B 22, 1984-85, se bilag 1). Forslaget blev 
afvist af Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen og ordførerne fra De Konservative, Venstre, 
Kristeligt Folkeparti, Fremskridtspartiet og De frie Demokrater ved førstebehandlingen den 30. 
november 1984. Ud over de vanskeligheder, stationerne havde med finansiering af 
egenproduktionerne, opstod der også et problem med anvendelse af programmer, man ikke selv 
havde produceret, men som man modtog fra andre. Det var et særligt problem for de stationer, der 
var knyttet til Dan-TV, idet en del af formålet med grupperingen netop var at udnytte hinandens 
programmer og de fælles ressourcer i Dan-TV’s centrale ledelse. 
 
Det fik Lokalradio- og TV-udvalget til, - efter at have underkendt en aftale mellem Dan-TV og 
stationen i Århus, Kanal ATV - at udsende en rundskrivelse af 18. februar 1985 “vedrørende 
samarbejdsaftaler og programsammensætning” (Betænkning 1047/1985, s. 127-28). Det blev her 
præciseret, at forsøgstilladelsen ikke kan overdrages helt eller delvist til andre. Indehaveren skal 
have kontrollen med såvel stationens programvirksomhed som driften i øvrigt. Desuden direkte 
forbud imod direkte videresending af programmer, man modtager udefra. Et forsøg på at hindre 
networking158. Og en næse til Dan-TV (se Betænkning 1116/1987, s. 50). 
 
Bingo-udsendelser spillede en betydelig rolle, både som del af sendetiden og især som 
indtægtskilde, og her var arbejderbevægelsens stationer ikke de mindst ihærdige og opfindsomme. 
Alle arbejderbevægelsens tv-stationer spillede bingo, og i København, hvor bevægelsen ikke havde 
egen sendetilladelse, oprettede Dan-TV aktieselskabet City-TV, der købte sendetid hos bl.a. 

 
157 Se resumé af ordningen i Kvalbein 1986, s. 9-21. En bredere beskrivelse af ordningen findes i Lokalradio- og –TV-
udvalget 1984; Betænkning 1047/1985; Betænkning 1116/1987; Jauert 1990. 
158 Spørgsmålet om networking mellem lokale tv-stationer skulle senere få betydelig effekt på de politiske holdninger til 
et TV 2 (jfr. afsnit 7.8), ligesom networking blev grundlaget af skabelsen af Kanal Danmark, senere TvDanmark (afsnit 
13.14.3). TvDanmark skabte økonomiske problemer for TV 2 (afsnit 18.4), og det er TvDanmark, der i april 2000 
indbringer Danmarks statsstøtte til TV 2 for EU-Kommissionen (afsnit 21.4.3). 
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Københavns Kristne Radio (KKR) og spillede bingo med betydelig fortjeneste, der blev overført til 
bevægelsens tv-stationer.  
 
Det at sende bingo-udsendelser forudsatte en tilladelse fra bevillingspolitiet og var betinget af, at 
overskuddet gik til velgørende formål. I København havde City-TV indgået samarbejde med 
arbejderbevægelsens “DUI - Leg og Virke”, men i december 1985 stoppede bevillingspolitiet i 
Glostrup arrangementet, fordi der var tegn på, at et par millioner fra bingo-indtægterne 
tilsyneladende gik tilbage til City-TV (se Berlingske Tidende den 31. januar 1986). Der var også en 
del eksempler på Dan-TV’s omgåelse af reklameforbuddet, mest omtalt i dagspressen blev City-
TV’s fire minutters lange reklame for Opel-biler i december 1985 i forbindelse med en bingo-
udsendelse i København. Også netværks-forbuddet forholdt man sig meget frit til. Direktør Nils 
Lindén fra Dan-TV fortalte således via den norske referent om virksomheden på en konference i 
Kristiansand den 24. november 1985: 
 
”Vi står her overfor en konfrontasjon mellom den jomfruelige tanke om lokal-TV, og vi som har 
voldtatt det samme lokal-TV. Dan-TV driver ikke nettverks-TV, men Arbeiderbevegelsen har et 
behov for å etablere seg i lokalmiljøene igjen.  Derfor var det naturlig at Arbeiderbevegelsen søkte 
konsesjoner for både radio og TV. Det viste seg da behov for felles hjelp: Teknikk, utdannelse, 
utveksling av erfaringer, programutveksling. Vi driver ikke nettverk. Vi tilbyr programmer som den 
enkelte konsesjonshaver fritt kan velge. Pr. i dag har vi ingen finansieringsmåter. Vi spiller bingo til 
vi er blå i hodet, men det er en uakseptabel form om den skal bli fast for fremtiden. Kulturelt sett er 
det en dårlig sak, ja egentlig umoralsk. Den danske arbeiderbevegelsen taler mot reklame, men 
selger sendetid. Vi ønsker ikke reklame, hvis ikke alt annet blir utelukket. Den borgerlige presse vil 
seire dersom det blir reklame” (Kvalbein 1986, s. 76). 
 
Dan-TV var som nævnt en del af A-pressen, og midt i december 1985 blev de mange sager for 
meget for A-pressens bestyrelse, der enstemmigt krævede stop for den kombinerede 
reklame/sponsor-aftale, Dan-TV havde med Opel, selvom aftalen krævede at Opel skulle købe for 
100.000 kr. annoncer i det LO-ejede dagblad Aktuelt. Da forbundsformand Hardy Hansen fra SiD i 
begyndelsen af januar 1986 opdagede, at intet var sket, krævede han A-pressens direktør Stendell 
Jensen fyret øjeblikkeligt. Birte Weiss, også medlem af bestyrelsen, udtalte til Berlingske Tidende, 
at hun havde forståelse for Hardy Hansens reaktion (8. januar 1986). Situationen for Dan-TV blev 
bestemt ikke bedre af, at Lokal-Radio og –TV-udvalget den 13. januar 1986 indstillede til 
ministeren, at KKR og A-pressens TV-Bornholm skulle have frataget sendetilladelsen i 14 dage 
pga. omgåelse for reklameforbuddet. KKR blev endda “dømt” netop på Opel-reklamer, fordi 
stationen havde den sendetilladelse, som arbejderbevægelsens City-TV havde udnyttet. 
 
I denne periode blev der fra den borgerlige del af dagspressen rette skarpe angreb på hele 
arbejderbevægelsens engagement i de lokale elektroniske medier, godt koordineret med de 
borgerlige partier og regeringens initiativer. Som eksempel vil jeg gennemgå Berlingske Tidende i 
sidste halvdel af januar 1986, hvor angrebene havde nærmest kampagneagtig karakter, og hvor 
Dan-TV’s virke blev sammenkoblet med Socialdemokratiets holdning til et evt. TV 2. Retfærdigvis 
skal det medgives, at Dan-TV’s egen opførsel ikke vanskeliggjorde kampagnen. Men kernen var 
uden tvivl en borgerlig frygt for, at de lokale medier skulle blive landsdækkende under A-pressens 
og LO’s kontrol. 
 
6.4.2. Kampagnen i Berlingske Tidende 
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I perioden 16. januar-31. januar 1986 bragte avisen hver dag mindst én kritisk artikel om 
arbejderbevægelsens holdning til og aktivitet i forhold til lokal-tv og/eller TV 2. Eneste undtagelse 
er den 20. januar, hvor jeg ikke har fundet nogen omtale. I alt 36 artikler på 15 dage, hvor bladet 
bl.a. udviste en hidtil uset interesse for forholdene i Nakskov. 
 
Den 16. januar præsenterer regeringen et ny forlag til en dansk TV 2 med reklamer. Kulturminister 
Mimi Stilling Jakobsen udtaler: “Regeringen vil simpelthen ikke køre videre med et parti 
[Socialdemokratiet], der vil være med til alt andet, men til sidst springer i målet, når finansieringen 
skal drøftes”. 
 
Næste dag meddeler Berlingeren på forsiden, at A-pressens “Radio Dagny” i Nakskov har været 
besat af de ansatte i protest imod, at A. Stendell Jensen dagen i forvejen havde fyret stationens 
leder, chefredaktør Hans Christiansen, Ny Dag, skønt denne havde arbejdet 27 år i A-pressen.  
Stendell Jensen har endvidere fået KTAS til at kappe forbindelsen til Radio Dagnys sendermast, så 
stationens udsendelser blev afbrudt. “Mod disse gangstermetoder kan vi intet stille op”, siger Radio 
Dagnys leder Lars Christiansen. Samme dag refereres et “Ministerkrav om klart svar på TV 2-
forslag”. Socialdemokraterne tøver, og ministeren siger, at “socialdemokraterne må holde op med at 
sætte sig mellem syv stole. Den eneste mulighed for at komme reklamerne til livs er at forbyde al 
fjernsyn”. 
 
Den 18. januar refereres regeringens TV 2-forslag både på forsiden og side 7. Det fremhæves bl.a., 
at et reklameetisk råd skal påse, at de etiske regler for reklamerne bliver overholdt. 
 
Den 19. er en søndag, og over næsten en hel side fortælles den sørgelige historie om de to tvillinge-
brødre Christiansen, der af Dan-TV’s egentlige chef Stendell Jensen blev fyret fra Ny Dag og Radio 
Dagny, og som nu “er færdig med A-Pressen”. “Fire generationers tjeneste i Socialdemokratiet blev 
på 72 timer fejet totalt af banen, da bror Hans i tirsdags mistede jobbet som chefredaktør for Ny 
Dag, og bror Lars i fredags telefonisk modtog sin fyring fra Radio Dagny af A-pressens A. Stendell 
Jensen. [...] 150 år har familien Christiansen sammenlagt givet A-pressen. Og endnu flere år er 
sandsynligvis lagt i Socialdemokratiet, hvor allerede tipoldefar, papirarbejder Lars Jørgen 
Christiansen i Odense, var én af pionererne”. Lars Christiansen “har mistet tilliden til A-pressen, og 
’finder det vanvittigt at danske arbejderes førstemand (Knud Christensen, LO, red.) skal tage 
stilling til bingo og banko’”. 
 
Den 21. januar 1986 kan bladet fortælle, at der er “Optakt til nye Dagny-fyringer”. Direktør for 
Dan-TV, Niels Lindén, er nu sendt til Nakskov ”for at bringe orden i Dagny-sagerne”, men en 
løsning er ikke kommet. Asbjørn Date, en Radio Dagny-medarbejder, udtaler: “Vi fastholdt [over 
for Lindén] at vi ville have fuld programfrihed”, og det krav kunne Niels Lindén ikke gå ind på. 
Berlingske Tidende kan endvidere meddele, at lytterforeningens 3.500 medlemmer “i morgen aften 
[har] mulighed for at give udtryk for deres harme over lukningen” på foreningens generalforsamling 
i Maribo. Og at 150 vrede Ny Dag-abonnenter har vist deres utilfredshed med fyringerne ved at 
opsige deres abonnement på avisen. 
 
22. januar fortæller avisen, at den fyringsgrund, Stendell Jensen anvendte formelt over for Hans 
Christiansen – at Radio Dagny ikke måtte forstyrre fagbevægelsens eget banko-spil i 
forsamlingshuset – er uden mening, fordi “Dagny generer kun en akvarieforening” som det hedder i 
rubrikken. Desuden vil Niels Lindén nu tilbyde, at radioen kan sende quiz på det prekære tidspunkt. 
“Det virker fuldstændig uforståeligt, at man nu går med til at sende den quiz, der var baggrund for 



 184 

Hans Christiansens fyring”, siger medarbejder Asbjørn Date. “Det hele begynder at ligne et 
vanvittigt magtspil”. Artiklen slutter med at fortælle, at Niels Lindén har givet medarbejderne et 
ultimatum til torsdag, hvor han igen kommer til Nakskov. Samme dag lyder en anden rubrik: 
“Incasso-sag mod socialdemokratisk TV-station”. Her fortælles det, at “den socialdemokratiske 
TV-station i Århus, Kanal ATV nægter at udbetale feriepenge til en række af sine tidligere 
medarbejdere”. Bladet kan også fortælle, at ATV’s støtteforening for et par måneder siden gjorde 
oprør mod Dan-TV’s jerngreb om stationen. “Sagen er nu endt med, at støtteforeningen for 850.000 
kroner har købt sig ud af ethvert engagement i Kanal ATV. ’Vi ønsker en politisk uafhængig TV-
station, men Kanal ATV blev mere og mere afhængig af Dan-TV. Programmæssigt, 
ledelsesmæssigt og økonomisk bliver alt styret af Dan-TV. Derfor er vi nu stået af’“, udtaler 
støtteforeningens formand. Endelig har bladet den 22. januar en tredje artikel om de problemfyldte 
relationer mellem Socialdemokratiets holdning til TV 2, til Dan-TV og til en permanent ordning for 
de lokale elektroniske medier. Mimi Stilling Jakobsen citeres for følgende: “’Hvis der ikke findes 
en løsning med reklamer i TV 2, så vil regeringen fremsætte sine egne lovforslag om lokal-
radio/TV. Så vil vi foreslå reklamer lokalt, adgang til at dagblade kan drive lokale radio/TV-
stationer, og vi vil overveje forbud mod bingospil i de elektroniske medier’”. Videre: “’Hvis ikke 
der opnås enighed, så må alle de lokale stationer lukke, for sendetilladelserne udløber den 1. april’, 
tilføjer ministeren. Et forbud mod bingospil synes at være rettet mod det socialdemokratiske Dan-
TV, og i det hele taget lægger ministerens udtalelser et fornyet pres på den socialdemokratiske 
folketingsgruppe, der i morgen på ny skal drøfte holdningen til TV 2”. 
 
Denne ministerudtalelse er et stærkt angreb på næsten alle elementer i den politik på medieområdet, 
som arbejderbevægelsen havde på dette tidspunkt, og som jeg vil opsummere senere. Kort fortalt: 
lokale reklamer var bevægelsen imod, fordi den i alle tilfælde var imod den kommercialisering af 
indholdet, som reklamefinansiering medfører. Dagbladene måtte efter arbejderbevægelsens mening 
heller ikke få sendetilladelse, fordi det ville forstærke det lokale mediemonopol, der fandtes i så 
godt som samtlige provinsbyer. Forbud imod bingospil ville fjerne et vigtigt led i det økonomiske 
grundlag for arbejderbevægelsens lokale stationer159. Desuden truer ministeren med, at hvis der 
ikke er enighed om både lokal-tv og TV 2, vil lokal-ordningen stoppe, og alle lokale tv-stationer må 
lukke. Hele arbejderbevægelsens store økonomiske satsning ville da være spildt. Og alt dette kan 
kun hindres, hvis Socialdemokratiet går med til reklamer i TV 2, hvad partiet også var imod som 
led i bevægelsens samlede mediepolitik. 
 
Den 23. januar kan avisen bringe et referat fra Radio Dagnys lyttergeneralforsamling i Bangs Have 
i Maribo med rubrikken “Fyrede tvillinge-brødre hyldet af Dagny-fans”. 500 fremmødte 
medlemmer af foreningen viste under høje protestråb deres antiparti med A-pressens beslutning om 
at fyre brødrene og midlertidig afbryde for sendermasten til Dagny. En resolution fandt det forkert, 
at fremtrædende forbundsformænd i København skal bestemme Radio Dagnys programmer, og det 
blev spurgt “Hvorfor er ingen af de store kanoner fra central hold til stede i dag?”. Samme dag 
kobles forhandlingerne om TV 2 igen sammen med arbejderbevægelsens engagement i lokal-tv af 
både ministeren og De Radikales forhandler, Jens Bilgrav-Nielsen. TV 2-forhandlingerne brød i går 
officielt sammen, og “TV-fremtiden – både på landsplan og lokalt – er helt uvis, og samtidigt er 
nervekrigen om de næste udspil brudt ud”. Ministeren bebuder igen, at “regeringen i første omgang 

 
159 Bingo udgjorde i 1985 ca. en femtedel af samtlige stationers registrerede indtægter, jfr. s. 84 i Betænkning 
1116/1987.  Sandsynligvis en langt større andel af arbejderbevægelsens stationers indkomster. Justitsministeriet 
gennemførte senere på kulturministerens opfordring en undersøgelse af bestræbelserne på at omgå den eksisterende 
lovgivning i foråret 1986, og dette førte til et cirkulære om ændring af bortlodningscirkulæret med virkning fra 1. januar 
1987. Og dermed bortfald en stor del af stationernes indtægter. Betænkning 1116/1987, s. 85. 
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overvejer, at fremlægge forslag for lokalradio/TV. Forslaget vil indebære ja til reklamer lokalt og 
nej til bingo-spil. Altså et pres på Socialdemokratiet”. Bilgrav-Nielsen følger op: “S spiller hassard 
med TV 2, hvis partiet afviser en model,  som de selv er tilfreds med. Det vil også skabe usikkerhed 
for de lokale TV-stationer – herunder arbejderbevægelsens”. Han forstiller sig derfor en forlængelse 
af forsøgsordningen, men det forudsætter “at stationer, der har ’forbrudt sig mod bingo-reglerne, for 
tid og evighed forbydes at benytte bingo-spil’”. Med andre ord mere pres på arbejderbevægelsen. 
 
Den 24. januar 1986 bryder arbejderbevægelsens forsvar for Dan-TV sammen. “Dan-TV på vej fra 
A-pressen over i LO” lyder rubrikken i Berlingske Tidende. Avisen kan oplyse, at “Knud 
Christensen, formand i både LO og A-pressen, har bedt LO’s informationschef, Poul Monggaard, 
om at udarbejde et notat, der skal ligge til grund for arbejderbevægelsens mediefremtid”160. “Flere 
højtstående socialdemokrater og fagforeningsfolk ønsker nu de syv TV-stationer og lige så mange 
radiostationer flyttet fra A-pressen. Senest har socialdemokraten Mogens Lykketoft ytret ønske om, 
at ’fagbevægelsen får ryddet op i den butik’. Det vil betyde, at A-pressens direktør, A. Stendell 
Jensen mister kontrollen med arbejderbevægelsens elektroniske medier, som han – ifølge en 
højtstående kilde i SiD – hidtil har ledet ’med en stram centralistisk styring’ gennem selskabet Dan-
TV”. Dagny-sagen fortsætter imidlertid uanfægtet. Samme dag fortæller bladet i en underrubrik: 
“Dagnys ny stationsleder skal i dag mødes med medarbejderne, som til egen overraskelse endnu 
ikke er fyret. Deres opsigelse er en varm kartoffel, ingen tør røre ved. A-Pressens brandkorps af 
radiofolk har invaderet Nakskov. Lytterforeningen kræver sine 3.500 medlemmers kontingenter 
indbetalt på spærret konto”. I en billedtekst under et fotografi af Niels Lindén står. “Niels Lindén 
løb hele dagen i går i pendulfart mellem Radio Dagny og Ny Dag. Endnu har A-Pressens Falck-
mand dog ikke fundet en løsning på Dagny-affæren”. Nye medarbejdere er ankommet. “De var af 
A-pressen kommanderet fra København og Ålborg til Lolland for at lave lokalradio”. 
 
Lørdag den 25. januar har Berlingske igen tre historier, én om Radio Dagny, og én om A-pressen og 
Dan-TV og endelig én om Socialdemokratiets mediepolitik og Dan-TV.  
 
Dagny-historien fortæller, at stationen nu sender igen, men med “fem udkommanderede 
medarbejdere”. De tre hidtidige medarbejdere havde “fået deres omgående opsigelse af stationens 
nye leder, Bendt Jeppesen. Et telegram fra A-Pressens direktør, Aksel Stendell Jensen, havde få 
minutter tidligere bekræftet, at Bendt Jeppesen havde fuldmagt til at ansætte og afskedige de folk, 
han ønskede.  Der er hermed i alt røget fem hoveder i Dagny-sagen i Nakskov. Først den øverste 
ansvarlige, chefredaktør Hans Christiansen fra Ny Dag, dernæst hans bror, tidligere stationsleder 
Lars Christiansen fra Dagny, og i går de sidste tre medarbejdere. ’Vi er efterhånden en hel klub’, 
siger Hans Christiansen. Han var sammen med sin bror i forgårs til møde hos advokat Karoly 
Németh, hvor man drøftede et sagsanlæg mod A-Pressen omkring fyringerne”. 
 
Den anden historie har denne rubrik: “A-presse-direktør glad for at afgive DAN-TV”. Brødteksten 
begynder således: “Den omstridte direktør for A-Pressen, Aksel Stendell Jensen, ønsker ikke at 
have noget med hverken TV og radio at gøre, når forsøgsperioden er slut den 31. marts”. “Ifølge A. 
Stendell Jensen blev A-Pressen overhoved for TV og Radio-stationerne uden at administrationen 
havde menneskelige eller økonomiske ressourcer til at drive den slags på langt sigt. Det har siden 

 
160 Poul Monggaard fortæller til Frands Mortensen i april 2007, at han blev ringet op torsdag den 23. januar 1986 af en 
journalist fra Berlingske Tidende og spurgt om LO’s holdning til Dan-TV-sagerne. “Vi lukker Dan-TV på mandag”, var 
hans spontane svar. Det var ikke aftalt med Knud Christensen, så Monggaard måtte straks efter interviewet storme ind 
på LO-formandens kontor, hvor de hurtigt blev enige om, at dette var den rigtige beslutning. Derefter begyndte cover-
up’et overfor journalisten og Dan-TV’s medarbejdere. 
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ført til et underskud på 14 mill. kr. mod forventet to mill. kroner, anklager for at have bragt 
reklameindslag og senest fyring af chefredaktøren på dagbladet Ny Dag, Hans Christiansen, fordi 
Ny Dags lokalradio efter A-Pressens mening blev drevet forkert”. 
 
“Stahr: Vi er til grin” er den tredje historie denne dag, og dermed er hele side 3’s redaktionelle 
plads opbrugt. Artiklen lyder in extenso: “Når man kommer ud i landet og diskuterer kulturpolitik, 
kan man godt føle sig til grin”. En af de socialdemokratiske kulturordførere, Jimmy Stahr har fået 
nok af fagbevægelsens metoder i de omstridte sager om bevægelsens radio/TV-stationer. I 
særdeleshed fyringen af Radio Dagny’s leder og afsløringer af reklamer i Dan-TV: “Disse sager 
giver Socialdemokratiet store problemer – ikke mindst på det kulturelle område. Man har optrådt 
totalt i strid med Socialdemokratiets kulturpolitik”, siger Jimmy Stahr og fortsætter: “Vores 
udgangspunkt er, at så meget som muligt skal lægges ud lokalt, og at det lokalt skal afgøres, hvad 
der skal sendes. Det skal ingen fra København komme og blande sig i. Jeg vil ikke tage stilling til 
fyringerne, men det må være lokalt, at afskedigelserne i givet fald skal besluttes”. Jimmy Stahr 
mener også, at fagbevægelsen har svigtet i spørgsmålet om reklamer i TV: “Vi er imod reklamer, og 
vores troværdighed sættes på en hård prøve, når arbejderbevægelsens stationer bringer reklamer – 
samtidig med at vore TV2-forhandlere argumenterer imod reklamer i TV”. Det socialdemokratiske 
folketingsmedlem opfordrer S-ledelsen til at “snakke ud” med fagbevægelsen om disse sager. En 
lang række socialdemokratiske folketingsmedlemmer er i øvrigt helt på linje med Jimmy Stahr i 
dette spørgsmål, erfarer Berlinske Tidende. Det gælder personer som Ritt Bjerregaard, Mogens 
Lykketoft, Jytte Andersen og Kaj Poulsen. På gruppemødet i går blev der faktisk brugt mere tid på 
at drøfte denne sag end EF-pakken...”161. 
 
Den 26. januar 1986 udkom Søndags-Berlingeren med fire artikler, heraf en helside, om Dan-TV og 
Socialdemokratiets holdning til TV 2. “Ja til reklamer i TV før sommer”, “Dan-TV tapper TV-
stationer for store penge”, “Ulvetid i fagbevægelsen” og “Æterkrigen har nået LO-toppen” var de 
ikke helt forsigtige rubrikker.  
 
Artiklen om TV 2-sagen lader især De Radikales forhandlere træde frem med kritiske udtalelser om 
Socialdemokratiet. Jens Bilgrav-Nielsen: “Alle brikker er på plads. Vi vil igennem med et TV-2. Vi 
vil forsøge at komme videre med eller uden Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet [...]. Det er 
svært at få en fornuftig snak med socialdemokraterne nu. De er ret umulige at have med at gøre, 
men vi vil ikke pantsætte vor beslutningsret til Socialdemokratiet”. Den radikale leder, Niels 
Helveg Petersen følger op: “Socialdemokratiet har selv meldt sig ud af forhandlingerne. Når de ikke 
kan, så må vi prøve at løfte sagen og gøre, hvad vi kan sammen med regeringen med eller uden 
Socialdemokratiet, der stiller helt urimelige krav, når partiet ikke vil være med til at løse den 
krumtap, der hedder finansiering”. Artiklen slutter. “Niels Helveg Petersen opfordrer samtidig 
Socialdemokratiet til at få klaret sine egne interne sager, som f. eks. problemerne med Radio 
Dagny, og siger: ’Det er åbenbart en opgave, der kræver alle deres åndelige kræfter, så 
Socialdemokratiet ikke kan deltage i andet på medieområdet’”162. 
 

 
161 “EF-pakken” var betegnelsen for Den Europæiske Fælles Akt, der var undertegnet i Luxembourg den 17. februar 
1986 og Haag den 28. februar 1986. I Danmark var der folkeafstemning om den den 27. februar 1986. EF-pakken 
skabte grundlag for Det indre Marked. 
162 De to radikale folketingsmedlemmers hårde kritik af Socialdemokratiet har også en anden adresse: nemlig den del af 
partiets medlemmer (og den øvrige kulturelle venstrefløj), der ikke fandt det forsvarligt at tillade reklamer i de 
elektroniske medier, fordi det ville kommercialisere indholdet i udsendelserne. Og her kunne Dan-TV og Radio Dagny 
passende bruges. 
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Forsideartiklen om at “Dan-TV tapper TV-stationer for store penge” åbner således: 
“Fagbevægelsens medie-gigant Dan-TV sætter sig gennem sit særlige bogføringsbureau på store 
pengebeløb, som ellers ville være tilgået de syv socialdemokratiske TV-stationer, som i forvejen er 
hårdt økonomisk trængt. Berlingske Søndag kan i dag afsløre det sindrige system, der er baseret på, 
at alle syv TV-stationer er forpligtet til at lade bogføringsbureauet i København tage sig af deres 
økonomiske forhold”.  Og den slutter: “I Kulturministeriet oplyser fuldmægtigt Klaus Groos, at 
man nu vil se nærmere på arrangementet med henblik på at få afklaret, hvordan Dan-TV har bundet 
TV-stationerne til at lade alle fakturaer [gå] gennem bogføringsbureauet”. 
 
“Ulvetid i fagbevægelsen” har denne underrubrik: “Skandalerne omkring Dan-TV kan ikke længere 
holdes inden døre. Nu er LO-bosserne og parti-spidserne involveret til halsen, og krigen er nådeløs. 
A-pressen slår igen med sine velkendte metoder, og de har aldrig været blide”. Brødteksten 
fortsætter: “Ikke en dag uden en ny afsløring i gyser-føljetonen om det socialdemokratiske bingo-
imperium og medie-mastodonten Dan-TV. Mens millionerne ruller, og stakkevis af kaffemaskiner 
og video-udstyr tilflyder begejstrede bingo-spillere derhjemme foran TV-skærmen, afløser 
skandalerne hinanden i et hæsblæsende tempo: Ulovlige reklamer, ulovlige ansættelser, skuffe-
aftaler, politi-undersøgelser, nådesløse fyringer af veltjente medarbejdere og chefer, 
kulturministerielle næser på stribe – plus det løse, som retfærdigvis kun er ude af trit med ånden i 
loven om lokale TV-forsøg. Hvor tumulterne indtil for nylig kunne ordnes med, at A-pressens 
ukuelige stik-i-rend-dreng, Dan-TV-chefen Niels Lindén, kommenterede de  skiftende sager med et 
kun delvis tillidsvækkende: Det passer simpelt hen ikke, så er skandale-mængden efterhånden så 
kompakt, at fagbevægelsens top-koryfæer og selve A-pressen ikke har kunnet undgå at få blod på 
fingrene. Selv om Niels Lindén stadig kan bruges som skraldemand efter drabet på en lokalradio i 
Nakskov, der gerne vil bestemme selv, så har krigen nu nået kommandobroen. Den go’e gamle 
socialdemokratiske facon med at sparke nedad, når noget er gået galt, duer lige pludselig ikke mere. 
Nu er det LO-bosserne og spidserne i partiet, der skyder mod hinanden, og dét foregår ikke med løst 
krudt” (originalen fremhæver). Og artiklen når sit oratoriske højdepunkt i dette afsnit med 
mellemrubrikken “De røde gør oprør”, der endnu engang omtaler mødet i Bangs Have i Maribo: 
“Opbakningen [til eks-redaktøren] forgangne onsdag aften [var] kolossal, da 513 ophidsede Dagny-
lyttere havde sat hinanden stævne i en propfuld restaurant Bangs Have i Maribo. Her lurede oprøret 
for alvor. Faktisk er reaktionen mod overgrebet mod lokalradioen nok det nærmeste, Lolland nogen 
sinde kommer revolutionen. ’Vi vil ikke styres af fagforenings-pampere fra København. De sidder 
derinde og tjener deres 600.000 kr., men vi kan ikke en gang få lov til at beholde vores radio. Vi er 
alle gode socialdemokrater, men vi vil ikke finde os i mere. Lad os give dem en lærestreg, de aldrig 
glemmer’, råbte graver Bent Jensen fra Rødby på forsamlingens vegne. Der blev også talt om, at 
’dette lugter af Hitler’, og en lytter deklamerede fra talerstolen: ’Når vi tænker på dig lille Dagny, 
og hvordan DE har mishandlet dig, kan vi se det er fuldkommen spildt, at du har ofret dit hjerte for 
DEM’. Og dét i Danmarks rødeste amt ...”. Senere i et andet afsnit viser bladet både sin frygt og 
foragt: “Dan-TV når ud til godt tre millioner danskere. Og det socialdemokratiske bud på et 
alternativt kultur-tilbud til Danmarks Radio har først og fremmest været bingo – samt en ubrudt 
række af underholdende skandaler”. 
 
Mandag den 27. januar har avisen to artikler om Dan-TV og Radio Dagny. “Dagny-sag på vej i 
retten” har denne underrubrik: “Skandalerne omkring A-pressens fyringer på Ny Dag og Radio 
Dagny ender efter al sandsynlighed i en offentlig retssag. Dan-TV’s chef, Niels Lindén, menes at 
blive det første offer for en udrensning, men også A-pressens direktør, Stendell Jensen, spås en 
begrænset fremtid”. Udgangen på artiklen er denne. “Kilderne anser det således for givet, at Dan-
TV-chefen Niels Lindén, der har fungeret som stik-i-rend-dreng for Stendell, snart får kniven. Det 
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sker måske allerede i forbindelse med den omlægning af det socialdemokratiske net af TV-
stationer, som LOs informationschef Poul Monggaard har ansvaret for. A-pressens direktør, 
Stendell Jensen, der så sent som forrige uge selv var tæt på fyring efter skandalen om Opel-
reklamerne i det socialdemokratiske City-TV, spås også en ’begrænset’ fremtid”. Den anden artikel 
“Udrensning på Dan-TV” fortæller, at “i løbet af det næste døgn vil LO’s informationschef, Poul 
Monggaard, arbejde sig igennem alt, hvad der har haft med fagbevægelsens Dan-TV at gøre.  Han 
får travlt med at grave i aftaler både på hylder – og i skuffer. ’Det hele skal for dagen. I fremtiden 
skal der ikke være ét sted, hvor man kan sætte sin finger og sige, at her er der noget betænkeligt. Vi 
hiver det hele op med rode’, lyder hans programerklæring. Allerede i denne uge skal Poul 
Monggaard fremlægge et færdigt forslag til, hvorledes fagbevægelsen elektroniske medier skal 
fungere i fremtiden, som LO’ forretningsudvalg skal tage stilling til i løbet af ugen”. 
 
Dagen efter, tirsdag den 28. januar, har Berlingske Tidende hele fire artikler om sagskomplekset. 
Den tøven og mangel på beslutsomhed, som avisen mener at have påvist hos Socialdemokratiet i 
forhandlinger om lokal-tv og TV 2163, får nu konsekvenser. “Kanal 2 fyrer 15 medarbejdere” 
fortæller om, at Kanal 2 Broadcast ApS (og ikke A/S, som avisen skriver – se om Kanal 2’s historie 
i afsnit 6.5.2) må fyre 15 medarbejdere pga. budgetoverskridelser. Der fortsættes: “Kanal 2 slås 
ikke kun med pengeproblemer. Dekodersalget, der varetages af Esselte, er gået næsten i stå. 
Kunderne ved ikke, om TV-stationen er købt eller solgt i de politiske forhandlinger. Efter det sidste 
sammenbrud bliver forhandlingerne formentlig først genoptaget efter den vejledende 
folkeafstemning om EF-pakken den 27. februar”.   
 
Også den regionale tv-station TV Syd får problemer: “TV Syd tvinges til bingo” har denne 
underrubrik: “Kommer der ikke en afklaring af det finansielle grundlag for TV2 og regionale TV-
stationer må TV Syd skaffe sig indtægter via bingo”. ”Nu haster det” er mellemrubrikken for 
artiklens udgang. Her står: “Men nu haster det med at få TV2 forhandlingerne overstået, så tingene 
kommer på deres rette plads. Det er ikke kun TV Syd, det drejer sig om, men også de TV-tiltag, der 
har været i Viborg, Ringkøbing og Fyns amter, hvor der med stor folkelig opbakning arbejdes med 
regionalt TV, fortæller Knud Øllgaard”, formand for A/S TV Syd. 
 
Den tredje artikel fortæller, at “Politi stopper City-TVs bingo”. “Endnu en skandale er på vej i det 
socialdemokratiske Dan-TV. Bevillingspolitiet vil nu kulegrave City-TV, der er en af Dan-TV’s 
stationer for at se om bingoaftalerne er ulovlige. Det har fået City-TV til at gå til en anden 
politikreds og søge om bevilling for at kunne fortsætte” var underrubrikken. Artiklen fortæller 
videre, at bevillingspolitiet i København i stedet for at forlænge City-TV’s tilladelse til TV-bingo 
har meddelt, at man ville kulegrave ordningen. “Lynhurtigt skaffede City-TV sig en ny 
samarbejdspartner i en ny politikreds for at få den nødvendige bevillingshaver inden på onsdag, så 
bingoet kan forsætte.” Kommissær i Københavns bevillingspoliti, Tage Clausen fortæller til bladet: 
“Jeg bryder mig ikke om, at City-TV bare går til en anden politikreds. Men vi har tæt samarbejde 
med Glostrup politi, så vi får se, hvordan det går der”. 
 
Om forhandlingerne om TV 2 fortæller Berlingske Tidende endelig i den fjerde af dagens historier, 
at “S-taktik spoleres af Frp”. Underrubrik: “Skulle enkelte radikale stemme imod TV-reklamer, så 

 
163 Den uenighed, der angiveligt fandtes mellem på den ene sider regeringen og De Radikale, og på den anden side 
Socialdemokratiet, havde sin kerne i finansieringen. Socialdemokratiet sagde nej til de reklamer, som regeringen og De 
Radikale ville finansiere TV 2 med, medens omvendt regeringen og De Radikale afviste den fulde licensfinansiering 
som socialdemokraterne ønskede. I stedet for at påstå, at det var Socialdemokratiet, der tøvede, kunne man med lige så 
stor ret mene, at det var regeringen og De Radikale, der gjorde det. Men den vinkel fandtes ikke i Berlingerens univers. 
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er Fremskridtspartiet klar til at støtte [et] lovforslag og dermed dokumentere overfor 
Socialdemokratiet, at der er flertal for reklamer i TV-2”. Bladet lader Kristen Poulsgaard fra 
Fremskridtspartiet  udtale, at partiet “simpelthen [vil] støtte en hvilken som helst TV2-model med 
reklamer”.  Bladet fortæller nu for første gang om årsagen til den angivelige stilstand i 
forhandlingerne: “Den socialdemokratiske medieordfører, Bernhard Tastesen, har gang på gang 
fastslået, at S vil fastholde reklamemodstanden – så længe det ikke står helt klart om et flertal kan 
støtte de omstridte reklamer. Hermed har han sigtet til den radikale gruppe, hvor Arne Stinus og 
Aase Olesen er erklærede modstandere af TV-reklamer. Med opbakning fra fire fremskridtsfolk vil 
regeringen og otte radikale imidlertid udgøre et flertal [...]. Regeringen overvejer stadig næste 
udspil. Meget tyder nu på, at regeringen og de radikale lægger deres TV-forlig frem i 
folketingssalen. Det vil ikke kunne blive nedstemt. Flertallets størrelse afhænger så af 
Socialdemokratiets holdning”164. 
 
Den 29. januar 1986 har bladet kun én artikel om TV-problemerne. “Stævning mod A-Pressen” 
med denne underrubrik: “Efter at A-Pressens forretningsudvalg i går afviste at overveje de fem 
fyringer i forbindelse med Radio-Dagny affæren, går de afskedigedes advokat [Karoly Németh] nu 
omgående i gang med at forberede en stævning”. Senere: “A-Pressens forretningsudvalg drøftede 
også en række af de spegede forhold i A-Pressen, der i den seneste tid er blevet draget frem i 
pressen. Forretningsudvalget var enigt om, ’at ethvert forhold, der er kritisabelt i henhold til 
forsøgslovgivningen for lokalradio- og TV[165] skal rettes op, ligesom udvalget fastslog, at det vil 
blive sikret, at der ikke kan sættes en finger på arbejderbevægelsens mediemæssige hæderlighed’. 
Desuden var der enighed om, at A-Pressen fra 1. april skal frigøres for arbejdet med de elektroniske 
medier. Der vil i stedet, som tidligere nævnt i Berlingske Tidende, komme oplæg til en ny struktur, 
der skal give LO en effektiv indflydelse på de elektroniske medier”. 
 
Den 30. januar lyder forløberen, rubrikken og underrubrikken således: “TV-seerne kan ånde lettet 
op” -.  Lokal-TV forlænges – “Regeringen foreslår et halvt års forlængelse af forsøgsordningen for 
lokal-TV-stationer, hvis ikke den kan komme igennem med holdningsprægede forslag om reklamer 
i lokale medier og fuld adgang for dagblade til at drive stationer”. Den anden artikel hedder blot 
“Endelig!”. Her fortæller programchef Torben Thune fra Weekend TV, at det var i den 11. time, 
regeringen var ude med sit forslag om forlængelse af forsøgsordningen. Chefredaktør Søren Bach, 
Kanal 2, mener desuden, at “En forlængelse af forsøgsordningen vil for os hindre en 
langtidsplanlægning. Vi tror, der er mange kunder, der vil holde sig tilbage for at abonnere på Kanal 
2, fordi der endnu ikke er tale om en permanent ordning”. 
 
Samme dag sendte Lokalradio- og TV-udvalget, efter i november 1985 at have modtaget en 
anmodning fra Kulturministeriet om at undersøge sagen (Betænkning 1116/1987, s. 51), en 
skrivelse til Dan-TV, hvori det konkluderede, at det så ud til, at  der via Dan-TV var tale om et 
network-samarbejde imod lovens intentioner, og at nogle af stationerne på visse områder havde 
overdraget deres suverænitet til Dan-TV (se Jauert 1990, s. 114, Betænkning 1116/1987, s. 51-53).  
 
Og sidste dag i januar 1986 kan Berlingske Tidende fortælle sine læsere dette i rubrikken: 
“Politimester: Dan-TV et politisk parti”. Indgangen til artiklen lyder: “Det er grunden til, at 
politimester E. Alberts i Glostrup ikke vil godkende en ansøgning fra Københavns 

 
164 Det gik ikke helt som Berlingeren spåede, se afsnit 10.4-10. 
165 Denne henvisning til evt. overtrædelse af forsøgsordningen kunne skyldes, at Lokalradio- og TV-udvalgets 
socialdemokratiske formand Gerda Louw Larsen diskret havde orienteret om den note fra udvalget, der var på vej til 
Dan-TV, jfr. senere. Det kan være klogt at være på forkant med problemerne. 
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Håndboldforbund om tilladelse til at overtage DUI – Leg og Virkes bingo-partnerskab med City-
TV.” Senere: “E. Alberts skriver i sit afslag til Københavns Håndboldforbund, at eftersom der ikke 
kan gives tilladelse til bortlodning til politiske formål, er han betænkelig ved parternes 
samarbejdsaftale, ’i det omfang Dan-TV, og dermed i sidste instans et politisk parti, tager sig betalt 
for ydelser, som ligger uden for det rent TV-transmissionsmæssige’. – Såfremt forbundet ikke kan 
afse ressourcer til selv at forestå administrationen af de omhandlede TV-bingo-udsendelser, bør 
entrepriser herom efter min opfattelse indgås med personer eller virksomheder, som ikke samtidig 
har som bestilling at varetage partipolitiske særinteresser, skriver politimesteren”. 
 
Se, det var en kampagne, der ville noget! – Og som demonstrerede frygten for LO’s mulige rolle på 
de elektroniske mediers område166. 
 
6.4.3. Arbejderbevægelsens strategi 
Arbejderbevægelsens forhold til de elektroniske medier var i dette tidsrum – dvs. fra 1983 til foråret 
1986 - udtryk for en flerstrenget strategi. Og det er en af mine pointer, at forklaringen på 
Socialdemokratiets holdning til TV 2 hænger sammen med, hvorledes det gik med at realisere 
denne strategi.  Ligesom holdningen og taktikken hos regeringen og de borgerlige partier (inkl. Det 
radikale Venstre) i forhold til Socialdemokratiet i mediepolitikken et godt stykke ad vejen finder sin 
forklaring her. Det var frygten for LO’s slagkraft og styrke i forhold til medieudviklingen, der 
motiverede deres holdning og strategi, mere end det var en positiv begrundelse for sammenhængen 
mellem en permanent lokal-tv-ordning og et reklamefinansieret TV 2. 
 
Grundlæggende var arbejderbevægelsen imod reklamer i de nye elektroniske medier såvel 
landsdækkende som lokalt, fordi man frygtede den kommercialisering af indholdet, man mente ville 
blive resultatet. Derfor arbejdede man på det parlamentariske plan – som jeg om lidt skal fortælle 
om - imod reklamefinansiering af de lokale elektroniske medier og af et dansk TV 2, som man 
ellers var tilhænger af, fordi man ønskede en stærk statslig modvægt mod de private, overvejende 
borgerlige trykte medier.  Samtidigt ville LO udnytte de nye elektroniske lokale medier til selv at 
skabe et kraftfuldt privat alternativ til den borgerlige dagspresse, der næsten totalt dominerende 
mediebilledet i provinsen. Derfor kæmpede man på det politiske plan via Socialdemokratiets indsats 
i Folketinget imod dagbladenes adgang til de elektroniske lokal-medier i en permanent ordning for 
de lokale medier.  
 
Dvs. for en stærkere indsats fra fagbevægelsens side på de lokale elektroniske mediers område, for 
politisk beslutning om ikke-kommercielle lokale elektroniske medier og imod dagspressens adgang 
til dem og imod reklamefinansiering af et landsdækkende TV 2  men for en stærk statslig styring af 
et TV 2. 
 
Dan-TV’s måde at administrere strategien på var ingen succes, og Dan-TV blev derfor i januar-
februar 1986 lukket. Men strategien blev fastholdt også efter vedtagelsen af TV 2167. 
 
6.5. De kommercielle forsøg 
Medens Dan-TV på en noget uheldig måde repræsenterer den organiserede venstrefløjs 
mediestrategi på dette tidspunkt, skal tre centrale aktører i denne fortælling repræsentere 
borgerligheden og det etablerede samfunds indsats: Dagbladene, Kanal 2 og Weekend-TV. 

 
166 En tilsvarende kampagne findes i B.T. i samme tidsrum. 
167 Se herom Hertzum, Hansen & Hansen 1989. 
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6.5.1. Dagbladene 
Forsøgsordningen rummede mulighed for, at dagbladene kunne få en sendetilladelse, men der kan 
ikke spores den store interesse for at lave lokal-tv, da det kom til stykket. To steder kom der i en 
kortere periode gang i egentlig forsøgsvirksomhed, nemlig i Odense og i Østjylland.  
 
I Odense havde de to lokale dagblade Svendborg Avis A/S (der udgav Fyns Amts Avis) og Fyens 
Stiftstidende A/S dannet selskabet Fyns Kabel-TV A/S, der i fire måneder sendte daglige 
nyhedsudsendelser på 15 minutter som en del af TV-Odense. Derefter fortsatte man under navnet 
Kanal Fyn, og sammen med TV Bornholm (med tilknytning til arbejderbevægelsen) var man de 
eneste dagbladsejede lokal-tv-stationer, der sendte regelmæssigt i 1985 og 1986 (Betænkning 
1116/1987, s. 95). Ifølge Bent A. Koch, chefredaktør for Fyns Stiftstidende, sendte man 8 timer om 
ugen i 1985, hvoraf de fem timer var lokalt produceret, medens tre timer var overtaget fra Nordisk 
Film og Weekend-TV (film og danske programmer af samfundsmæssig karakter). Koch peger mod 
slutningen af sin artikel på, at han ser Kanal Fyn som en forløber for en regional-tv-station, der skal 
være en del af et dansk TV 2 (Koch 1985, se også Larsen & Hansen 1984 om lokal-tv i Odense). 
 
Østjysk Avis-TV sendte i et halvt år to ugentlige TV-aviser af en halv times varighed og stoppede 
ved udgangen af marts 1984 (Jauert 1984). Projektet var et samarbejde mellem fem østjyske 
dagblade (Morgenavisen Jyllands-Posten, Aarhuus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Amtsavisen og 
Midtjyllands Avis). Ved slutningen af forsøget luftede det i Århus valgte, konservative 
folketingsmedlem Ole Bernt Henriksen den tanke, at Østjysk Avis-TV kunne blive starten på et 
dansk TV 2 (Jauert 1990, s. 79). Men aviserne ses ikke for alvor at have forsøgt at få dette gjort til 
en politisk realitet. 
 
Det mest prestigefyldte forsøg fra dagbladenes side kom aldrig i luften. Det var et projekt 
udarbejdet af Københavnske Dagblades Samråd, senere kaldt Avis-TV. Samrådet foreslog, at et 
samarbejde mellem dagbladene Kristeligt Dagblad, Aktuelt, Børsen, Berlingske Tidende, B.T., 
Ekstra Bladet, Politiken og Land og Folk skulle sende tv til københavnerne. Ansøgningen til 
Udvalget for lokalradio- og –TV, dateret den 16. februar 1982, er ikke meget konkret. Man lovede 
”forsøg med TV-spredning med udgangspunkt i lokale begivenheder inden for den journalistiske 
tradition, som kendetegner de københavnske dagblade” (Københavnske Dagblades Samråd 1982, s. 
1), og man ville sende ”mindst én time pr. dag i seks måneder eller længere”. Forsøget skulle 
organiseres ved at Samrådet oprettede ”en organisation, som vil tilsikre, at forsøget gennemføres på 
forsvarlig professionel facon. Der anvendes såvel journalister som teknikere” (side 3). På 
spørgsmålet om det tilstræbte geografiske dækningsområde svarer ansøgningen: ”Så stort som 
muligt inden for Storkøbenhavn” (s. 1). Finansieringsmåden nævnes ikke i ansøgningen. I løbet af 
1982 udviklede projektet sig med Steffen Gulmann, gulddreng og vicedirektør for A/S Dagbladet 
Politiken, som primus motor. I et notat fra ham fra december 1982 (Gulmann 1982) er projektet nu 
blevet et æterbåret dekoderfinansieret tv-forsøg, der skal omfatte lokalbefolkningen i 
hovedstadsområdet med i alt 600.000 husstande. Programmerne skal bestå af morgen-tv med 
interviews og diskussioner, spillefilm om eftermiddagen, en 15-20 minutters nyhedsudsendelse ved 
18-19.00-tiden og igen to spillefilm om aftenen. 
 
Projektet slås stort op i de københavnske aviser den 8.-9. december 1982.  Dagbladene vil skabe et 
reklamefrit TV-2, der kvalitetsmæssigt skal kunne tage konkurrence op med Danmarks Radio 
(Politiken den 9. december 1982, s. 11). Udenlandsnyheder vil man få via et tilbudt samarbejde med  
satellit-kanalen CNN, der vil stille sig gratis til rådighed i forsøgsperioden, og hele programfladen 
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vil i løbet af 9-12 måneder kunne modtages pr. satellit [!] (Berlingske Tidende 9. december 
1982)168. 
  
Dette var ikke helt, hvad der havde stået i den oprindelige ansøgning, så efter et møde i 
Kulturministeriet den 22. april 1983 blev Københavnske Dagblades Samråd anmodet om at 
redegøre nærmere for dels det geografiske sendeområde, dels de programpolitiske intensioner (se 
Gulmann 1983). Samrådet fastholdt ønsket om at sende til hele det storkøbenhavnske område, og at 
dette skulle ske fra sendere med en sådan højde og udstråling, at programmerne kunne modtages i 
god kvalitet, også i randområderne (s. 12). Programpolitisk fastholdt Steffen Gulmann, at nyheder 
fra lokalområdet vil udgøre hovedparten af programfladen, der desuden skal rumme spillefilm og 
programmer fra andre tilladelseshavere i området. ”Spillefilmene supplerer den publikumsappel, 
som den intensive nyhedsproduktion har, og sikrer en markedspenetration, der er tilstrækkelig 
hurtig til at dække de substantielle investeringer som opbygningen af en dansk nyhedstjeneste 
kræver (s. 17)”. Gulmann forsikrer, at spillefilmene er ”lødige”: ”Det er vigtigt at bemærke, at 
Avis-TVs høje lødighedskrav vil smitte af på valget af film. Det er ikke planlagt at indkøbe – i mere 
end een forstand – billige serier, men fortrinsvis spillefilm af høj kvalitet” (s. 17).  Endelig som det 
sidste argument: spillefilm er lokal-stof! ”Det storkøbenhavnske publikum har som fællesinteresse 
spillefilm, der findes i Københavns 60 biografer”. 
 
Ministeren gav sendetilladelse til de københavnske forsøg den 6. september 1983 (Ministeriet for 
kulturelle anliggender 1983). For dagbladsprojektets vedkommende skrev ministeriet: ”Særligt 
vedrørende dagbladenes projekt ønsker ministeriet at understrege, at tilladelsen er baseret på lokal 
radio- og TV-udvalgets indstilling vedrørende den ansøgning, som dagbladene indsendte i februar 
1982. Dagbladene har senere forelagt en plan, der indebar en udvidelse af forsøgets geografiske 
område og en ændret programsammensætning bl.a. med faste indslag af spillefilm. 
Kulturministeren er principielt positiv overfor denne plan, men har som tidligere meddelt ikke ment 
at kunne tillade et sådant forsøg inden for den gældende lovgivning.” 
 
I et notatet fra udvalgssekretæren Niels Yde (Yde 1985) nævnes det kortfattet, at ”Udvalget 
anmoder [i november 1983] om en kommentar til, at dagbladenes deltagelse [i det københavnske 
lokal-TV forsøg] søges skudt ud i det uvisse” (s. 3 øverst). De københavnske dagbladene havde 
således trukket sig fra forsøgsordningen, inden de kom i gang med at sende. Udvalget og ministeriet 
havde i denne sag stået fast på forsøgenes lokale karakter. 
 
6.5.2. Kanal 2 
Medens de københavnsk dagblades forsøg aldrig kom i luften, kan dette bestemt ikke siges om 
Kanal 2 i København. På en måde kan man sige, at kanalen stadigvæk sender – men også kun på en 
måde. Kanal 2’s historie er nemlig også historien om et næsten uoverskueligt antal konkurser, 
betalingsstandsninger og virksomhedsoverdragelser. En god læreplads for stræbsomme 

 
168 Det ser ud til, at forslagsstillerne var klare over, at forslaget næppe kunne indpasses under den eksisterende 
forsøgslov. Derfor pressede de kulturministeren for at fremsætte en særlov om et særligt avis-forsøg. Forslaget herom 
omtales af Politiken i en leder den  31. januar 1983, men det afvises af den radikale Jens Bilgrav-Nielsen i Politiken den 
3. februar 1983. Bilgrav skriver, at De Radikale er enig med Politiken om, at det haster med en lov om et dansk TV 
2: ”bl.a. derfor har vi ikke kunnet anbefale kulturministeren ved særlig lov at sætte de københavnske dagblades TV-
projekt i gang nu. Dels ville projektet først kunne vurderes i løbet af tre til fem år, dels ville dets iværksættelse foregribe 
Mediekommissionens endelige indstilling om TV-2. En indstilling som ventes at foreligge ca. 1. juni 83”. Med De 
Radikales afvisning var der flertal imod forslaget. 
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finansjonglører! Jeg fortæller her om perioden fra stationen begyndte at sende og frem til vedtagelse 
af TV 2-loven i forsommeren 1986169. 
 
”Foreningen til experimentel kommunikation” søgte ved formanden Otto Baron Reedtz-Thott om 
en sendetilladelse til lokal, trådløst tv i københavnsområdet den 3. marts 1982. Ud over baronen 
kendes fra ansøgningen to andre medlemmer af foreningen, nemlig næstformanden Hans Ryberg og 
kassereren Jesper Smith. Den unge, dynamiske og uortodokse finansmand Klaus Riskær Pedersen 
har sandsynligvis også været medlem. Han nævnes dog ikke i ansøgningen. 
 
Foreningen fik sendetilladelse den 6. september 1983 som de andre københavnske forsøg. 20. marts 
1984 meddelte ministeriet, at ministeren Mimi Stilling Jakobsen havde givet tilladelse til, at 
organisationen af forsøgene kunne ske i selskabsform, såfremt forsøgets identitet og formål 
fastholdes i forhold til ansøgningen (Yde 1986, s. 4). Dette var i modstrid med grundtanken i selve 
forsøgsordningen, og det åbnede for den lange række af finansjongleringer, der skulle komme til at 
præge både Weekend-TV (herom senere) og Kanal 2. Foreningen til experimentel kommunikation 
overdrog herefter sin sendetilladelse til Det danske  fjernsynsselskab af 1984 A/S (DDF). Dette 
selskab kontrolleredes 100% af Klaus Riskær Pedersen via hans selskab Børsinformation Broadcast 
A/S, og baronen havde således ikke selv penge i Kanal 2, skønt kanalen blev kendt som ”Baronens 
TV”170. DDF indgik aftale med endnu et selskab, ejet af Klaus Riskær Pedersen, nemlig Kanal 2 
A/S. Dette blev det egentlige operatørselskab, der stod for driften af udsendelserne, der dels var 
ukodede (bl.a. nyheder og underholdning), dels kodede (spillefilm).  
 
Kanal 2 A/S begyndte at sende lørdag den 24. november 1984 og sendte ellers mandag-torsdag. I 
foråret 1985 spidsede situationen imidlertid til for stationen. Aktiekapitalen på 9,6 mio. kr. var spist 
op, man havde solgt omkring 10.000 dekodere og kørte med udgifter på 2-3 mio. kr. pr. måned. 
Underskuddet var i juni 1985 akkumuleret til godt 26 mio. kr. og aktiverne var på ca. 15 mio. kr. 
Klaus Riskær besluttede sig derfor for at sætte Kanal 2 A/S i betalingsstandsning den 2. juli 1985, 
og han tilbød selskabet til medarbejderne. Disse blev vældigt fornøjede ved dette generøse tilbud og 
arbejdede videre under betalingsstandsningen. Hvad de imidlertid ikke vidste på det tidspunkt, men 
som de senere på sommeren skulle erfare med stor bitterhed, var, at sendetilladelsen stadigvæk lå 
hos DDF. Det var således operatørselskabet, som medarbejderne kunne købe, og dette selskab 
kunne ikke sende uden en tilladelse. Ved konkursbehandlingen i  Sø- og Handelsretten den 31. juli 
1985 skulle hovedkreditoren Salora (som havde leveret de let kopierbare dekodere, der var en af 
årsagerne til konkursen) vælge mellem medarbejdernes tilbud om at overtage Kanal 2 A/S og Klaus 
Riskærs noget lavere økonomiske tilbud. Salora valgte Riskær, fordi Kanal 2 ellers var gået 
konkurs, da selskaber ikke havde nogen sendetilladelse, og herved ville Salora have tabt hele sit 
tilgodehavende. Nu fik selskabet dog noget fra Riskær, medens denne fik sin kreditor til at 
finansiere en del af udviklingen af Kanal 2. 
 

 
169 Kilder er: Yde 1985, Foreningen til experimentel kommunikation 1982, Mortensen 1987 a, b, c, Mortensen 1986, 
Jensen 1987a og b, Hjarvard og Søndergaard 1988. Mortensen 1987a-c har disse kilder: Aftale mellem Det danske 
fjernsynsselskab A/S og Kanal 2 Broadcast af 6. september 1985 om sendetilladelse. Aftale mellem Det danske 
Fjernsynsselskab og Kanal 2 Filmnet A/S (Esselte A/S) om produktions-, filmleverings- og markedsføringsforhold af 6. 
september 1985. Ansøgning om tilladelse til at etablere lokal-tv i Stockholm til minister Bengt Göransson af 18. 
november 1985 (fra Esselte Video AB). Regnskab for Kanal 2 Holding A/S 1. juni-31. december 1986. Regnskab for 
Kanal 2 Broadcast ApS for 1. januar-31 december 1986. Halvårsrapport fra Esselte-koncernen, 1. januar-30 juni 1987. 
Alt i FM’s arkiv. 
170 I stedet havde Otto Baron Reedtz-Thott konvertible obligationer uden stemmeret, hvad der skattemæssigt set var 
ganske smidigt, både for baronen og Riskær. 
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Klaus Riskær købte således aktiverne fra Kanal 2 A/S via DDF og oprettede derefter et nyt selskab 
med navnet Kanal 2 Broadcast ApS, der skulle stå for driften af ”Kanal 2”. Dette selskab overtog 
under en del knurren de fleste af de gamle Kanal 2-medarbejdere og blev det producerende og 
udsendende selskab. Men det ejede ikke selv sin sendetilladelse, sine lokaler, sine apparater, sine 
dekodere eller sit logo. Selskabet havde 70 heltidsmedarbejdere og modtog til driften ca. 31 mio. kr. 
om året fra endnu et nyt selskab, nemlig Kanal 2 Filmnet A/S.  
 
Kanal 2 Filmnet A/S var oprettet af den svenske koncern Esselte via dets datterselskab Esselte 
Video International, der var aktiv inden for filmproduktion, videorettigheder, videoudlejning, 
biografdrift, satellit-tv og betalings-tv. Det sidste skete via satellitkanalen FilmNet, der sendte til de 
nordiske lande på kommunikationssatellitten ECS I, F1, og her samarbejdede man med FilmNet 
International171. Dette selskab blev dengang ejet af Esselte Video med 40%, den hollandske 
mediekoncern VNU med også 40% og endelig ejede det amerikanske hollywood-selskab UIP de 
sidste 20 %. UIP er et samarbejdsorgan mellem Paramount, Universal, MGM og United Artist172. 
 
Kanal 2 Filmnet A/S indgik den 6. september 1985 en aftale med DDF, der gik ud på følgende: 
Kanal 2 Broadcast modtog de nævnte 31 mio. kr. årligt. Kanal 2 Broadcasting skulle til gengæld  
betale små 4 millioner kr. til DDF for leje af lokaler og udstyr. Esselte skulle betale godt 4 mio. kr. 
til DDF for leje af gamle dekodere. DDF fik således en årlig indtægt på 8 mio. kr. uden at røre en 
finger. Samtidigt kom Kanal 2 Filmnet til at stå for dekodersalg, dvs. anskaffelse, markedsføring, 
salg og administration af Esseltes egne dekodere til Kanal 2’s kunder. Alle pengene herfra gik 
således i Kanal 2 Filmnets kasse. Til gengæld kunne selskabet reelt bestemme hvilke film, der 
skulle sendes, og her brugte man naturligvis dem, man i forvejen havde rettigheder til173. For Kanal 
2 Broadcast var fordelen, at man gratis fik en del af sendetiden fyldt ud om end med kodede 
udsendelser. Og for de ca. 31 millioner kr. skulle kanalen opretholde og udsende en egenproduktion 
på niveau med det tidligere udsendte.  
 
Reelt var der tale om, at Kanal 2 var blevet til to enheder: den dekoderfinansierede filmkanal og den 
gratis nyheds- og underholdningskanal, der fungere som en levende markedsføring for de kodede 
udsendelser. DDF havde på denne måde reelt overladt kontrollen med sendetilladelse til Kanal 2 
Filmnet, helt i strid med den skrivelse Lokalradio- og TV-udvalget havde sendt til samtlige 
indehavere af sendetilladelser den 18. februar 1985 (se afsnit 6.4.1 om Dan-TV). Lokalradio- og –
TV-udvalget kunne naturligvis ikke acceptere dette, og efter en undersøgelse af de juridiske forhold 
omkring DDF og Kanal 2 Filmnet A/S indstillede udvalget den 27. november 1985 til 
Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen, at DDF skulle pålægges at ophæve aftalen, og i modsat fald 
fratages sendetilladelsen. Ministeren trak svaret ud og endte med den 20. februar 1986 med at 
underkende udvalgets indstilling. Begrundelsen var, at der ikke i loven eller dens forarbejder 
fandtes ”tilstrækkelige holdepunkter for, at ministeriet på det foreliggende grundlag vil kunne 
pålægge DDF at ophæve den indgåede aftale”. Intet om udvalgets skrivelse af 18. februar 1985.  
 

 
171 Om udviklingen af satellit-tv og dets betydning for europæisk medieudvikling og mediepolitik, se kapitel 8. 
172 - og jeg fortæller stadigvæk om dansk lokal-tv. 
173 Man anvendte også muligheden for at nedtage de film, der blev sendt via satellitkanalen ECS I, F1 på kanalen 
FilmNet, som selskaber ejede, for derefter at udsende dem forskudt på Kanal 2. Dette kunne ske, fordi Kulturminister 
Mimi Stilling Jakobsen den 22. februar 1985 imod indstilling fra Lokalradio- og –TV-udvalget havde meddelt, ”at der 
ikke er indvendinger imod, at der inden for de vilkår der er fastsat for sendetilladelsen gennemføres en modtagning af 
satellittransmitteret programstof med henblik på tidsforskudt udsendelse” (Yde 1985, s. 10). 
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I sommeren1986 solgte Klaus Riskær – efter et forgæves forsøg på via Kanal 2 først at overtage 
anlæg og drift af det landsdækkende TV 2, dernæst at blive regional-tv for hele Sjælland, Lolland 
og Falster - imidlertid hele DDF (og dermed også Kanal 2 Broadcasting) til endnu et nyt selskab, 
Kanal 2 Holding A/S. Dette selskab havde dermed sendetilladelsen. Det bestod af Esselte med 40%, 
Filmaktieselskabet af 25. november 1974 (Sven Borre) med 40% og Anfrema ApS med 20% 
(advokat Karoly L. Nemeth, som tidligere optrådte i Dan-TV-sagen). Hermed var Klaus Riskær 
Pedersen ude174. Bestyrelsen for Kanal 2 Broadcast blev ændret ved Riskærs udtræden175 og kom 
til at bestå dels af ”gamle” folk som Otto Baron Reedtz-Thott, dels af medarbejderrepræsentanter, 
men også af nye: Sven Borre blev formand og Bent Fabricius-Bjerre indtrådte sammen med 
Tommy B. Jensen fra Esselte. En ny tid, der førte til dannelsen af Kanal Danmark, senere 
TvDanmark, kunne oprinde176. 
 
De komplicerede og til tider dramatiske transaktioner foregik naturligvis under stor 
pressebevågenhed, om end samtidens øjeblikkelige reportager og analyser i medierne måske ikke 
altid fik fuldstændigt fat i de finere nuancer i selskabsoverdragelserne. Men de skandaløse forhold i 
forbindelse med den udenlandske og internationale mediekapitals overtagelse af en dansk lokal-tv-
station blev bemærket, også på Christiansborg. 
 
6.5.3. Weekend-TV 
Historien om Weekend-TV er næsten lige så farverig som beretningen om Kanal 2177. Også den 
starter med en ansøgning fra et tilsyneladende lille, idealistisk foretagende, nemlig ”Lokal-tv 
fonden i det grønne område c/o Flemming Timmermann”. Også denne organisation bestod 
tilsyneladende kun af fire medlemmer, nemlig Timmermann, Bitten Bjerre, Jan Ivar Clausen og 
Arne Linderholm, der var redaktør af tre små lokale tilbudsaviser i Virum, Søllerød og Lyngby-
Taarbæk. Ansøgningen fra Fonden var imidlertid langt mere gennemarbejdet end den fra 
Foreningen til experimental kommunikation. Den er på 5+64 sider og langt den mest detaljerede af 
samtlige ansøgninger, der indkom til Udvalget i hele forsøgsperioden. Den var også den mest 
ambitiøse, idet den arbejdede med et budget på 13,5 mio. kr. og søgte om et tilskud fra Udvalget på 
en lille million. Samtidigt oplyste man, at Fonden regnede med at modtage 4,5 mio. kr. i støtte fra 
hver af de tre kommuner, man ville sende til. Ministeriet gav sendetilladelse den 6. september 1983 
og bevilgede 350.00 kr. til gennemførelse af forsøget. 
 

 
174 Hjarvard og Søndergaard 1988 s. 39 anslår hans fortjeneste til ca. 50 mio. kr. I den af næsegrus beundring prægede 
bog Bull & Mynderup 1990 fortæller forfatterne, at Klaus Riskær Pedersen som afslutningsgestus forærede 
medarbejderne på Kanal 2 en sejlbåd i taknemmelighed for deres indsats for at redde hans investering. Han skrev: ”Lad 
os så blot håbe, at båden ikke kommer i samme søgang, som Kanalen har været det. Lad os samtidig lade sejlbåden 
repræsentere det samme, som Kanalen i hele sin opvækst har gjort. Nemlig modbevist, at det skulle betale sig aldrig at 
stå til søs, men at lade de andre stå. Det bliver uden tvivl Kanal 2’s medarbejdere, der ender med kors og bånd og 
stjerner på” (s. 98). Riskær endte som bekendt selv i fængsel. Båden blev i øvrigt aldrig leveret (oplyst af tidligere 
Kanal 2-medarbejder Claus Hagen Petersen i mail til Frands Mortensen den 28. marts 2007. I FM’s arkiv.). 
175 Klaus Riskær Pedersen oplyste i et fortroligt, overbragt brev til kulturminister H. P. Clausen den 11. juni 1986, at 
han havde afslået at fortsætte i Kanal 2’s bestyrelse. Han ville sidde på ”reservebænken”, i fald ”der skulle blive en 
ledig plads på ministerens TV-2-hold” (Kulturministeriets arkiv, nu i FM’s arkiv). Hans indsats omkring indførelse af 
kommercielt fjernsyn i Danmark overbeviste imidlertid ikke H. P. Clausen om, at han som tak burde sidde i TV 2’s 
centrale bestyrelse. 
176 Om Esseltes senere tætte samarbejde med arbejderbevægelsens tv-stationer, se Esselte 1989. 
177 Kilder som til afsnittet om Kanal 2, samt Lokal-tv fonden i det grønne område (1982). Fremstillingen følger 
Mortensen 1986 tæt, dog med enkelte korrektioner. 
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Herefter startede en lang og kompliceret historie om forhandlinger mellem de københavnske lokal-
tv-forsøg om samsending. Ministeriet havde nemlig med godkendelse fra P&T den 6. september 
1983 besluttet, at der i hovedstadsområdet skulle anvendes to sendere: én på Hotel Scandinavia, der 
ville dække hele det centrale København og anvende kanal 56 i UHF-båndet. Og én placeret i 
Lyngby, der ville dække de nordlige forstæder og anvende kanal 53 i UHF-båndet178. Enden på 
historien blev, at Udvalget og ministeriet gav tilladelse til sammenkobling af de to sendere dog på 
betingelse af, at de enkelte stationer indbyrdes kunne nå til enighed om en sendetidsfordeling. 
Herved nåede man et dækningsområde på ca. en fjerdedel af Danmarks befolkning. Fonden, der på 
dette tidspunkt end ikke kunne skimte de 13,5 mio. kr., den mente at skulle modtage fra de tre 
kommuner, anmodede ministeriet om, at den kunne anvende abonnements-tv med kodede 
udsendelser som finansieringsgrundlag, ganske som Kanal 2 havde planlagt det. Ministeriet gav 
tilladelsen, og en samsending med fælles finansieringsgrundlag for Kanal 2 og Fonden synes inden 
for rækkevidde. Fonden søgte endvidere om tilladelse til, at driften af tv-forsøget kunne foregå i 
selskabsform som et ApS eller et A/S, og kulturminister Mimi Stilling Jakobsen gav tilladelsen i 
marts 1984. 
 
Så sker en dramatisk vending i Fondens udvikling. Den 20. september 1984 orienterer Flemming 
Timmermann pr. brev Kulturministeren om et påtænkt samarbejde med ”et af A/S Nordisk Films 
Kompagni ejet aktieselskab (Nordisk Lokal-TV), som efter nærmere aftale med [Fonden] vil 
gennemføre tv-forsøget inden for forsøgets formål og identitet i henhold til tilladelsen” (Yde 1985, 
s. 6). Og den 4. oktober fremsender fonden et tilsagn om finansiering fra et interessentskab, 
bestående af Aller Press, Gutenberghus og Nordisk Film – tre sværvægtere i det danske 
medielandskab. Samarbejdet med Nordisk Lokal-TV er ophørt, i stedte anvendes nu navnet Kanal 
Plus. Med disse stærke aktører som allierede og hermed med økonomien på plads kunne Flemming 
Timmermann afvise det pres, der ellers var iværksat fra Kanal 2 og Klaus Riskær Pedersen om en 
sammenlægning af de to forsøg (dvs. reelt Kanal 2’s overtagelse af Fondens sendetilladelse og 
dækningsområde). Kanal 2 svarede igen med at kræve af Udvalget, at den tilladte sammenkobling 
mellem de to sendere blev afbrudt, hvorved Fonden ville stå tilbage med det mindste 
dækningsområde. Fonden og Kanal Plus argumenterer af indlysende grunde imod afbrydelse af 
sammenkoblingen mellem de to sendere, og nye forhandlinger kommer i gang, efter at Udvalget har 
afslået at blande sig. Resultatet bliver den 20. november 1984, at Kanal 2 får sendetid mandag-
torsdag, Kanal Plus fredag-søndag. Der kan ikke mellem Kanal Plus og Kanal 2 etableres et 
dekodersamarbejde. Aftalen godkendes af udvalget den 21. november, og det sætter en tidsfrist for 
opstart til den 1. januar 1985, ellers bortfalder de statslige tilskud. 
 
Herefter kom der fart over feltet. Kanal Plus udvidede ejerkredsen med Politikens Hus, Det 
berlingske Hus og Børsen, og udsendelserne starter straks derefter. Kanal 2 som nævnt den 24. 
november 1984, Kanal Plus (der skiftede navn til Weekend-TV) den 23. december 1984. Weekend-
TV havde på grund af den manglende dekoderfinansiering ingen indtægter, bortset fra det minimale 
statstilskud, og når de stærke danske medieselskaber (Nordisk Film, Gutenberghus, Aller, Politiken, 
Berlingske, Børsen) fastholdt engagementet i Weekend-TV i mere end ét år med store økonomiske 
tab på omkring 75 mio. kr. til følge, var det fordi Weekend-TV var et politisk projekt. Via 
Weekend-TV forsøgte man at overbevise politikerne i Folketinget om, at et kommende dansk TV 2 
skulle være privat ejet, således som Weekend-TV var det. 
 

 
178 Yde 1985, s. 2. Betydningen af, at der i hovedstaden blev anvendt to tv-kanaler i forsøgsperioden, og at dette blev 
opretholdt også i den permanente ordning, vil fremgå senere i afsnit 13.15.5. 
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Weekend-TV fremlagde da også et ”Forslag til et regionalt/nationalt TV 2”179. Det blev sendt til 
statsministeren, kulturministeren, de mediepolitiske ordførere samt pressen den 24. januar 1985. 
Forslaget førte ikke til nogle politiske initiativer, og i vinteren 1985-86 besluttede formanden for 
Nordisk Films bestyrelse og for Weekend-TV’s bestyrelse, advokat Jens Jordan, og Nils-Jørgen 
Kaiser, tidligere chef for DR’s tv-underholdningsafdeling og dengang direktør for Tivoli, sig for - 
som den sidste udvej i bestræbelserne for at danne vejen for et privatejet TV 2 - at henvende sig 
direkte og personligt til statsministeren Poul Schlüter. De mødte op i statsministeriet i Prins Jørgens 
Gård, og Schlüter var meget venlig men afvisende over for tanken om privat ejerskab af et dansk 
TV 2. Jordan har siden hen beskrevet forløbet således: 
 
”Vi fik ikke nogen direkte begrundelse, men var enige om, hvad grunden til statsministerens – trods 
hele mødets meget venlige og hyggelige forløb -  forbeholdne indstilling var. Da jeg på hjemvejen 
fra mødet stod ud af Kaisers direktionsvogn med chauffør på Axeltorv, sagde jeg, at vi vist havde 
mødt den største modstander af et frit og uafhængigt fjernsyn i Danmark, hvilket Kaiser var enig i. 
Det både overraskede os begge og fjernede nogle illusioner vi havde næret om nogle ikke 
eksisterende borgerlige politiske holdninger. Reaktionen hos andre centrale politikere uanset 
politisk observans var i øvrigt ikke meget forskellig” (Jordan 2002, jeg fremhæver). 
 
Og når den konservative statsminister ikke var til at overbevise, måtte ideen opgives. Weekend-TV 
standsede derfor sine udsendelser den 9. marts 1986 og gik i sort180. Som vi senere skal se, var 
tidspunktet politisk set meget ømtåleligt (se afsnit 10.1), og det kan ikke udelukkes at Weekend-
TV’s lukning bidrog til den politiske bevægelse i ellers fastlåste positioner, der førte til oprettelse af 
et dansk TV 2.  
 
Men ikke i privat regi. 
 
6.5.4. Opsamling 
Dagbladenes planlagte og gennemførte forsøg med lokal-tv var bevidste forsøg på at påvirke 
etableringen af et dansk TV 2 i privat regi. Men de fungerede ikke efter hensigten, tværtimod. At 
det stort opslåede københavnske forsøg med Avis-TV med deltagelse af samtlige københavnske 
dagblade end ikke kom i luften, kan ikke have bibragt det politiske niveau i samfundet nogen 
positiv indstilling til, at netop disse dagblade skulle stå for et kommende dansk TV 2. Forsøgene i 
Østjylland og Odense var ambitionsmæssigt så lave, at de heller ikke kan have fungeret efter 
hensigten, og det odenseanske forsøg begrænser sig da også – ifølge Bent A. Koch - til at ønske at 
blive en regional del af TV 2. 
 
Kanal 2 var i starten ifølge Klaus Riskær Pedersen et forsøg på at drive mediepolitik (Hjarvard & 
Søndergaard 1988, s. 32-33), men det udviklede sig på grund af behovet for stigende investeringer 
snart til et forretningsbetonet projekt for ejeren. ”Du investerer jo ikke 16,7 mio., fordi du synes det 
er sjovt at lave noget nyt. Så begynder du at inddrage andre synspunkter” (ibid., s. 33). Riskær 
Pedersen udnyttede sine notorisk gode evner til finanstransaktioner til egen fordel, men det kastede 
på grund af de tumultariske begivenheder voldsom badwill over erhvervslivets ønske om privat eje 
af et kommende dansk TV 2. At udenlandsk kapital kunne få så stor indflydelse over Kanal 2 på så 
kort tid, viste for mange mediepolitiske aktører, at den private vej var farlig at betræde. 
 

 
179 Jordan 1985 med bilag. Forslaget gennemgås senere i afsnit 7.7. 
180 Weekend-TV sendte igen i Påsken 1986, men blot for at sige ordentlig farvel til sine seere. 
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Formålet med Weekend-TV var – som Hjarvard og Søndergaard rigtigt skriver, idet jeg fjerner 
Kanal 2 fra deres citat af de netop nævnte årsager – ”at bedrive mediepolitik. Stationen fungerede i 
praksis som et populistisk redskab for borgerlig mediepolitik og dannede samtidigt baggrund for 
medieindustriens aktive forsøg på at udforme og få del i den fremtidige udvikling på TV-området. 
Stationens programvirksomhed havde til formål at fungere som eksemplarisk agitator for et 
landsdækkende privatejet TV-2, som man selv på længere sigt ønskede at være en del af. Det 
lancerede sig som alternativ til DR og fremsatte selv forskellige forslag til landsdækkende og 
regionale TV-2 modeller, hvori det selv var tiltænkt en fremtrædende rolle.” (s. 27). 
 
Men forsøget slog fejl, og uden tvivl har hele processen, der forløb med kraftig pressedækning fra 
Flemming Timmermanns ansøgning over Nordisk film, Gutenberghus og Allers overtagelse af 
projektet for til sidst at ende med støtte fra Det berlingske Hus, Politikens Hus samt Børsen, skabt 
afsmag for idéen om et dansk TV 2 på private hænder. 
 
Samlet viste forsøgsordningen, at der ikke fandtes stærke danske private medieaktører, der på en 
sober og ansvarlig måde kunne stå for et kommende, privatejet dansk TV 2. Arbejderbevægelsens 
indsats med Dan-TV var endt i politisk skandale, men den var ikke slået ud. Den private 
medieindustri havde heller ikke haft held med sine bestræbelser, men om end det kostede en masse 
penge181, så var disse beløb dog godt investeret på længere sigt. Især for Nordisk Film, der med de 
indhøstede erfaringer blev i stand til at overtage størstedelen af det entreprisemarked, der siden hen 
skulle udvikle sig i tilknytning til TV 2. 
 
6.6. Mediekommissionens arbejde med et dansk TV 2 
Mediekommissionen var som nævnt nedsat af statsminister Anker Jørgensen i marts 1980, og den 
var både stor og bredt sammensat. I alt havde den 60 medlemmer, der repræsenterede alle politiske 
afskygninger, alle interesserede parter lige fra Danske Dagblades Forening til Dansk 
Typografforbund, fra Industrirådet til Forbrugerrådet, og fra Danske Lytteres og Fjernseeres 
Fællesforbund til Danmarks Radios generaldirektør. Desuden var der 16 personligt udpegede 
medlemmer samt 12 ministerielle repræsentanter. 
 
Mediekommissionen arbejdede i tre store sektorudvalg, hvoraf det ene havde radio og tv som særlig 
opgave182. Men alle sektorudvalgenes forslag blev – når de havde fået nogenlunde færdig form – 
forelagt de andre udvalg til drøftelse og udtalelse. Og alle betænkningsforslag blev afslutningsvist 
dels drøftet i sektorudvalgene, dels på et stormøde i den samlede Mediekommission. 
 
I juni 1981 afgav kommissionen betænkning om Nordsat (Betænkning 936/1981), som et stort 
flertal afviste. Året efter i juni 1982 kom video-betænkningen (Betænkning 954/1982), hvor et 
flertal anbefalede oprettelse af et supplerende dansk produktions- og distributionssystem, finansieret 
igennem en videofond. Og allerede i december 1982 forelå ”Betænkning om de trykte mediers 
økonomi og beskæftigelse” (Betænkning 972/1982), der i januar 1983 blev efterfulgt 
af ”Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn” (Betænkning 
974/1983). Heri anbefalede en næsten enig kommission, at der i Danmark snarest blev bygget et 
landsdækkende hybridnet (herom senere i afsnit 7.4-5). 
 

 
181 Weekend-TV havde ifølge Hjarvard & Søndergaard 1988 et månedligt budget på 5 mio. kr. Stationen sendte i 15 
måneden, stort set uden indtægter. En udgift på ca. 75 mio. kr. 
182 Sektorudvalgene var: Presseudvalget, Radio- og TV-udvalget, Udvalget for øvrige medier. Se Hanssen 1981, s. 5ff. 
om organisering af Mediekommissionens arbejde. 
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TV 2-problematikken blev bearbejdet fra marts 1980 til ”Betænkningen om et øget dansk tv-udbud” 
blev vedtaget på et afsluttende møde i Danmarks Radios radiorådssal i TV-Byen den 16. juni 1983 
(Betænkning 986/1983). I denne periode var kommissionen ikke lukket, tvært imod. Merete Bjørn 
Hanssen skriver i Hanssen 1981 s. 16 med formand H. P. Clausens billigelse: ”Kommissionen har 
tilrettelagt en åben arbejdsform, der indbyder offentligheden til undervejs at reagere på udspil fra 
mediekommissionen, men også spontant med meninger og synspunkter på de vigtige problemer, der 
er til overvejelse”183.  
 
6.6.1. Fem private forslag 
Og medens kommissionen drøftede TV 2-problemstikken kom der fem forslag fra grupperinger 
uden for Mediekommissionen, der alle fremlagde bud på, hvordan et nyt dansk TV 2 kunne 
organiseres og finansieres. Disse forslag skal kort gennemgås med henblik på spørgsmålet: privat 
eller offentligt eje af et dansk TV 2. 
 
Dansk Annoncørforenings forslag 
TV 2 skal finansieres ved reklameindtægter og være et børsnoteret aktieselskab. Aktierne fordeles 
således: ”Kulturministeren (evt. via telefonselskaber), danske dagblade og danske ugeblade skal 
hver besidde 16,67% af aktierne. Andre enkeltaktionærer skal besidde de sidste 50% af aktierne. I 
øvrigt skal gælde, at ingen enkeltaktionær må eje mere end 5% af aktiekapitalen” (Betænkning 
986/1983 s. 140). Staten skal således være medejer, men dominansen vil være privat eje og formen 
aktieselskabets. 
 
Det liberale principforslag 
Forslaget var udarbejdet og offentliggjort af tre medlemmer af Venstre - Jørgen Kleener, Helge 
Sander og Henning Schmaltz-Jørgensen (Betænkning 986/1983, s. 141). Forslaget byggede på to 
koncessionerede programselskaber, ét for TV 1 og ét for TV 2. Koncessionerne skal søges hos et 
nævn på fem uafhængige personer, der nedsættes af regeringen. Formanden skal være 
højesteretsdommer, regering og opposition udpeger hvert ét medlem, de to sidste udpeges af 
Folketinget. Nævnet skal rådføre sig med et alsidigt sammensat repræsentantskab i 
koncessionsspørgsmål. For begge selskaber gælder, at faktaprogrammer skal finansieres dels via 
licens, dels via reklamer. Øvrige programmer tilbydes som betalings-TV via kodning og kræver 
derfor abonnement. Der etableres et selvstændigt produktionsselskab, som skal råde over DR’s 
tekniske produktionsapparat, og som kan benyttes af begge programselskaber. Danmarks Radio 
nedlægges derfor som programbesluttende og programdistribuerende enhed og reduceres til et 
teknisk produktionsselskab. Den politiske og parlamentariske kontrol er fastholdt på det 
overordnede plan, medens de koncessionerede selskaber vil være private. Et fantastisk forslag, der 
ud over at nedlægge Danmarks Radio ville medføre, at alle sports-, underholdnings- og 
fiktionsprogrammer skulle dekoderfinansieres, medens licensen sammen med reklamer i begge 
kanaler skulle finansiere nyheds- og faktaprogrammerne. 
 
Filmbranchens forslag 
Grundlæggende er der tale om et forslag om betalings-tv, der skal stå for hovedparten af 
finansieringen, men den kan suppleres med reklameindtægter. TV 2 skal opbygges som en 

 
183 Formuleringen er uden tvivl en skjult polemik imod den kritik af Mediekommissionen, der gik ud på at den blot 
skulle være en ”syltekrukke” for de problemer, som den socialdemokratiske regering ikke selv kunne løse. Ved sin 
udnævnelse havde H. P. Clausen faktisk fået overrakt en rigtig syltekrukke af formanden for DDF, Per Winther, der 
også sikrede sig et pressebillede, der gik medierne rundt . Jfr. DDF’s udmelding i ’ny politik’: ”Den kommission kunne 
vi godt have undværet” (Winther 1980 s. 12). 
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selvejende institution med en bestyrelse, der repræsenterer økonomisk og kulturel erfaring. Det 
fremgår indirekte, at Kulturministeren skal udpege bestyrelsen. Bestyrelsen opretter et aktieselskab, 
der skal varetage den daglige drift. Bestyrelsesposterne i dette selskab besættes af de private 
aktionærer, af den selvejende institution og af medarbejderne med en tredjedel hver. 
Aktieselskabets bestyrelse ansætter direktionen, der ansætter det øvrige personale, herunder 15 
programredaktører, hver med to tilknyttede konsulenter. Bestyrelsen kan kun træffe beslutning om 
programvirksomheden, hvis  det sker efter indstilling fra et særligt tilsynsråd, der sammensættes af  
forholdsvis få kulturpersonligheder. Altså stærk offentlig politisk kontrol, men med privat indslag 
(Betænkning 986/1983, s. 142). 
 
Folkeaktieselskabet Kanal 77’s forslag 
Forslaget var udarbejdet af tv-producer Heini Egli, landsretssagfører Erik Oksen og direktør Niels 
Vinding. Finansiering via reklamer. Selskabet ”skal organiseres som et aktieselskab, uafhængigt af 
statens, politiske partiers, erhvervslivets, organisationers eller nogen andre gruppers særinteresser”. 
Selskabets generalforsamling vælger bestyrelsen, dog vælger Kulturministeren formanden. 
Bestyrelsen vælger direktionen. Men der skal ved siden af bestyrelsen findes et tilsynsråd med 5 
medlemmer184. To vælges på generalforsamlingen, to af kulturministeren og ét af 
forbrugerombudsmanden. Tilsynsrådet skal kontrollere, at koncessionsbetingelserne og selskabets 
regler efterleves, og Tilsynsrådet kan udøve efterkritik, som Danmarks Radios programudvalg 
gjorde. Altså et overvejende privatejet foretagende, men med enkelte, politisk udpegede kontrol-
personer. Dette forslag blev til manges forbløffelse støtte af Dansk Metal, dvs. af en del af 
arbejderbevægelsen185. 
 
Københavnske Dagblades Samråds forslag  
Også dette forslag er et betalings-tv forlag, her uden reklamer. Forslaget er ikke et landsdækkende 
forslag, men et regionalt forsøg (Betænkning 986/1983 s. 147). Organisationsformen er et 
aktieselskab, hvor hver af de ni københavnske aviser skal tegne aktier ”i forhold til tonsvægt 
papirforbrug eller kontrolleret dagbladsoplag”. Altså høveder i stedet for hoveder. Her er privat eje, 
men der er ikke tale om et landsdækkende TV 2. 
 
Det ses, at ingen af forslagene om et landsdækkende TV 2 indeholder et rent privat ejet, 
kommercielt finansieret TV 2. Der er forskellige tilløb til privat eje, klarest i forslaget fra Venstre. 
Her er kompetencen i programspørgsmål dog delt mellem nævnet og repræsentantskabet, hvor 
staten og det politiske system begge steder har stor indflydelse. Der synes derfor i alle forlag 
konsensus om, at det offentlige under en eller anden form skal have en vis kontrol med det 
kommende TV 2. 
 
6.6.2. Mediekommissionens eget forslag – sendemuligheder 
I Mediekommissionens betænkning nr. 5 fra juni 1983 (Betænkning 986/1983) spiller muligheden 
for at bygge og ibrugtage et nyt UHF-sendernet og de dermed forbundne problemer en betydeligt 
større rolle, end det hidtil har været antaget i dansk medieforskning186. Jeg skal derfor først forholde 
mig til denne del, også fordi forholdene omkring sendernettets anvendelse og finansiering siden hen 

 
184 Betænkningen har en beklagelig trykfejl her på side 142, idet den angiver tallet til 15. 
185 Bekræftet over for Frands Mortensen af daværende redaktør af Metals fagblad Rolf Poulsen telefonisk den 11. januar 
2007. Dansk Metal var tilhænger af reklamer som finansieringskilde til lokal-tv og TV 2. 
186 Dansk Mediehistories afsnit om TV 2 i Jensen 2001b overser det helt. Sepstrup 1994 har fortjenstfulde afsnit 
om ”det teknologiske grundlag” (s. 120-123, 240-243), og bogen har fat i nogle af problemerne uden at komme til 
bunds. Desværre rummer afsnittene en del fejl og misforståelser. 
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vil få en vis betydning både for TV 2’s skæbne og for muligheden for at etablere et dansk privat, 
landsdækkende TV (se afsnit 13.15). 
 
Forudsætningerne for sendernettet gennemgås i betænkningens kapitel III: ”Tekniske 
forudsætninger for etablering af nye tv-kanaler”, s. 21-26.  Her nævnes, at Danmark har én kanal i 
VHF-området (bånd I 47-68 MHz og bånd III 174-223 MHz). Samt to landsdækkende tv-kanaler i 
UHF-området (bånd IV/V 470-790 MHz). Det fjerde sæt med dels civile, dels militære frekvenser 
nævnes ikke, som tidligere påpeget i afsnit 2.8. Det forklares videre, at etablering af lokal-tv vil 
hindre opretholdelse af muligheden for et landsdækkende TV3, og det indebærer, at P&T, der havde 
skrevet disse afsnit, på dette tidspunkt regnede med, at en permanent ordning for lokal-tv kunne 
opbygges ved anvendelse af frekvenser i det andet UHF-sæt.  Dernæst oplyses, at P&T i perioden 
1965-68 gennemførte ”en økonomisk, teknisk, tids- og personalemæssig vurdering af etablering og 
drift af et sendernet i UHF-området. Projektet er siden blevet opdateret. Der er foretaget 
beregninger med både 16 og 18 UHF-stationer” (s. 23). Anlægsudgifterne til et anlæg med 16 UHF-
stationer og et antal hjælpesendere er beregnet til ca. 500 mio. kr. (1983-prisen ex. moms). Et anlæg 
med 18 UHF-stationer (som man derfor må have frekvenser til) vil koste ca. 560 mio. kr.  De ekstra 
stationer, der vil give ”fuld amtsregional dækning”, skal tilføjes ved Viborg og Roskilde (s. 23). De 
årlige driftsudgifter vil for et 16 stationers net udgøre ca. 19 mio. kr., mens et 18 stationers net vil 
koste ca. 20 mio. kr. årligt. 
 
 ”Med en afskrivningsperiode på 10 år og en forrentning på 9%, vil den årlige udgift til 
afskrivninger og forrentning udgøre ca. 78 mio.kr. for et net med 16 stationer og ca. 87 mio. kr. for 
et net med 18 stationer. [...] Etablering af et fuldstændigt tv-2 sendernet skønnes at ville tage ca. 4 
1/2 år, vel at mærke efter at stationsplaceringerne er endeligt fastlagt og godkendt. 
Godkendelsesproceduren skønnes maksimalt at ville vare et halvt år. I samme tidsrum kan 
endvidere etableres endnu en kanal (tv-3) også i UHF-området. Da  man i vidt omfang kan benytte 
sig af tv-2’s stationsfaciliteter, vil en tv-3 kanal prismæssigt kun koste ca. 40% af udgifterne til den  
ovenfor angivne tv-2 kanal, dvs. ca. 200 mio. kr. Helt adskilt fra de anførte udgifter vil anvendelsen 
af UHF-båndet nødvendiggøre, at fjernseerne skal anskaffe sig UHF-modtageantenner til antagelig 
1000 kr. pr. stk., svarende til omkring 800 mio. kr. for landet som helhed” (s. 23)187. Endeligt 
anføres, at det vil koste 10-11 mio. kr. årligt i lejeudgifter at anvende P&T’s radiokæder til 
signalfremføring (distribution og kontribution). Hertil kommer ordinære driftsudgifter til 
sendernettet. 
 
Jeg kaster herefter et blik på, hvad de forskellige private forslag til et dansk TV 2 indeholder om 
udgifter til etablering og drift af sendernettet. Dansk Annoncørforenings forslag fra januar 1983 
indeholder intet budget og derfor heller intet om udgifter til sendernet. Det liberale principforslag 
fra april 1983 gør det heller ikke. Filmbranchens forslag fra 16. februar 1983 regner med årlig afgift 
til P&T på 55 mio. kr. (alt inkl.).  Kanal 77’s forslag fra 9. februar 1983 regner med 40 mio. kr. i 
senderfaciliteter pr. 1985. Forslaget fra Københavnske Dagblades Samråd fra december 1982 regner 
med samlede driftsudgifter (dvs. administration, programudgifter samt udgifter til teknik) på 30,4 
mio. kr. i år tre, men det var et lokal-tv-forsøg. Der var således i alle tilfælde tale om betydelig 
undervurdering af udgifter til sendernettet.  
 

 
187 Der regnes med 2,2 mio. husstande, hvoraf 90% betalte licens = 2,017 mio. husstande. Hvis beløbet skal blive 800 
mio. kr., svarer det til at 800.000 husstande skulle anskaffe en TV 2-antenne. En del vil modtage TV 2 via kabel, og 
dette tal var i 1983 sat officielt til ca. 1,2 mio. Se Betænkning 974, s. 22. 
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I Mediekommissionens egne drøftelser spillede udgifterne til sendernettet imidlertid ikke den helt 
store rolle. Dels styrede formanden H. P. Clausen drøftelserne i retning af en konfrontation mellem 
entreprisemodellen og koncessionsmodellen (se næste afsnit), dels blev der brugt en betydelig 
energi på principperne for finansieringen af samtlige udgifter, hvor drøftelser om reklamer og 
betalings-tv var i centrum. Hvor meget finansiering kunne der skaffes herved, og hvad var fordele 
og ulemperne? Måske overraskende for eftertiden spillede betalings-tv en betydelig rolle, både som 
mulighed i det terrestriske net (bl.a. Det liberale Principforslag og Filmbranchens forslag) og i 
kablerne. 
 
For at belyse det pres, Mediekommissionens medlemmer befandt sig i for hurtigt at fremkomme 
med et forslag (jfr. her den tidligere gennemgang i kapitel 5 af Folketingets behandling af de mange 
forlag til brud på monopolet i starten af 1980erne), refererer og citerer jeg i det følgende Morten 
Giersings referat fra 8. april 1983 til baggrundsgruppen af medieforskere188. Det drejer sig om 
vanskelighederne med at udforme en betænkning, der omfattede alle de problemer, et dansk TV 2 
ville medføre for andre dele af medieområdet: især satellit- og kabel-tv samt DR. Giersing 
forklarer189: 
 
På møde 26 i Radio- og TV-udvalget den 23. februar 1983 havde sekretariatet fremlagt et udkast til 
betænkning190, hvor afsnit om DR var fjernet. Dette medførte en voldsom protest fra næsten alle, 
helt fra Børge O. Madsen over Holger Hansen til Birte Weiss. Morten Giersing tilføjede desuden på 
mødet, at man ikke kunne drøfte TV 2 uden at have kabel-tv perspektivet med, og det blev støttet af 
flere, bl.a. overraskende nok også af H. P. Clausen. 
 
”Men det var helt klart at sekretariatet (incl. HP) var meget forhippet på at det skulle køre så der lå 
en betænkning inden sommerferien – utvivlsomt et tryk fra parfumesælgeren henne ad gangen, 
uanset at man ikke kunne nå at lave noget færdigt. Lund-Sørensen sagde med vanlig bramfrihed. 
Hvis vi ikke laver noget, så laver de (regeringen) sgu selv noget – og det bliver meget meget værre 
end noget vi kan finde på på selv nok så kort tid. En modig udtalelse fra parfumesælgerens bybud, 
som BW da også kvitterede for. Der blev kørt, utvivlsomt med forskellige motiver meget hårdt frem 
og tilbage, men mødets klare konklusion var – efter at HP havde holdt en brandtale på 10 min og 
kaldt mytteriet til orden – at vi nok skulle føje os og lave noget færdigt, men vi ville ikke udskyde 
centrale problematikker. Det hele skulle med, så måtte det i første omgang blive så overfladisk som 
regeringen nu tvang os til. [...] BW’s opfattelse af det forløb, der lægges op til/vil blive realiteten er 
noget i stil med flg.: MK afgiver princip-betænkning med nogle modeller om TV 2, lidt overordnet 
sniksnak om kabeludnyttelse og lidt henstillinger om at så må der jo også ændres lidt ved DR. 
Derefter tager folketinget en debat i eftersommeren, hvor Schlüter & Co. A/S kan lufte deres 
reklamedrømme, folkets ret til frit TV 2 osv – beslutte igangsættelse af de fysiske forudsætninger 
for et TV 2 (master), hvorefter man må erkende at sagen igen skal tilbage til MK (som aldrig er 

 
188 De tre medieforskere, Morgen Giersing, Preben Sepstrup og Frands Mortensen, der var medlemmer af 
Mediekommissionen, havde sammen dannet en baggrundsgruppe, som de løbende orienterede om drøftelserne i 
Mediekommissionen. I gruppen indgik Michael Bruun Andersen, Jørgen Poulsen, Erik Nordahl Svendsen, Ole Prehn, 
Anker Brink Lund. Referater i FM’s arkiv. 
189 For yngre læsere: Mediekommissionen havde kontorer i Statsministeriet, hvor møderne også blev holdt. 
Sekretariatsleder og medlem af kommissionen var kommitteret A. Lund-Sørensen, statsministeriet. Birte Weiss var 
socialdemokrat og formand for og udpeget af Radiorådet; Børge O. Madsen var udpeget af Reklamerådet; Holger 
Hansen var personligt udpeget af statsminister Schlüter og tidligere venstreminister. Parfumesælgerens borgerlige navn 
er Poul Schlüter, daværende statsminister og [over]sylten hedder egentlig Henning Christophersen, daværende 
finansminister og formand for Venstre. Ib Lønberg var vicegeneraldirektør i P&T og teledirektør. 
190 Bilag 26.2 i Mediekommissionens Radio- og TV-udvalgs dokumentrække. I FM’s arkiv. 
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holdt op med at behandle sagen), for at få et konkret udspil på TV 2, DR og Kabel-politik. Hvorvidt 
denne vurdering, der sikkert er sund nok, kommer til at holde afhænger naturligvis af meget 
forskelligt, men da tiden nok vil arbejde for Schlüter & Sylte er det afgørende vel om de hen ad 
vejen kan få glamour nok i en procedure som den BW forestiller sig. Omvendt vil TV2 frit og fuldt 
af reklamer være rart at ha med som mærkesag til valget.”  Senere om arbejdet i reklameudvalget, et 
ad hoc-udvalg: 
”På grund af sammensætningen af RTV udvalget er lysten til seriøst (?) at diskutere reklamer i TV 
ringe; selv Børge O har her tidligt erklæret at det væsentlige jo var at få et godt TV 2, det med 
finansiering kunne vi altid ta op. Han er en flink, beleven og dygtig diplomat. Derimod tilsiger 
sammensætningen af Reklameudvalget, at det er her det slag om overhovedet skal udkæmpes. [...] 
Som det er fremgået er alt en smule usikkert og der mangler helt klart nogle heste endnu: det seriøse 
reklame-TV forslag, det seriøse forslag på pay-TV i kablerne og måske et medarbejderudspil fra 
DR, hvis de da ikke er faldet helt i  søvn. I hvert fald det første må man tro kommer inden d. 16. 
juni. [...] HP, der jo ikke var let at få med til at DR kunne sælge indkøbt på video, sagde helt af sig 
selv, at det jo kunne blive nødvendigt at DR selv gik ind på Pay-TV (i kabler eller æter, for en vis 
del af programmerne), hvis public service skulle overleve (diskussionen startede med de høje priser 
man jo kunne forvente fx omkring sport, hvis der var to konkurrerende TV-kanaler). [Ib] Lønberg 
(ja netop) havde fundet en model hvorved en kommende tv-2 ejer ikke selv skulle belastes med de 
600 mill., som et nyt mastenet vil koste: man byggede det for statsmidler (engangsbevilling), lejede 
det ud pr time – regionalt eller landsdækkende, og oprettede en organisation til at stå for denne 
udlejning [191]. Der kunne altså på denne måde godt være adskillige ’TV 2 leverandører’. Men alle 
der ønsker at eje TV 2 vil naturligvis være interesserede i en sådan model”. 
 
Men det gik som Giersing frygtede. Arbejdet blev ikke færdiggjort, og der kom ikke 
i ”Betænkningen om et øget dansk tv-udbud” et egentlig gennemarbejdet forslag til et danske TV 2 
med et rigtigt budget – udgifter og indtægter sammenholdt, afskrivninger, renteudgifter, startkapital, 
lånebehov, osv. – men i stedet findes nogle vage antydninger, formuleret forsigtigt hist og her i 
betænkningen men altid med udgifter for sig og indtægter for sig. Dog er det hele uden større held 
forsøgt samlet i afsnittet VIII.7.2 Finansiering s. 84-107. Og jeg vil ikke udelukke, at denne mangel 
fik store konsekvenser for det alt for lille og underfinansierede budget, der blev opstillet i det 
endelige lovforslag, og som senere blev grundlaget af TV 2’s drift de første år (afsnit 13.2.2). 
 
Bestræbelserne på under alle omstændigheder at få igangsat bygningen af sendernettet, selv om et 
gennemarbejdet forslag til organisering af et dansk TV 2 ikke forelå, var imidlertid så omfattende, 
at de satte deres afgørende præg på Betænkning 986. For det første hedder den ikke Betænkning om 
et dansk TV 2, hvad der egentlig er forbløffende, idet det var et sådant oplæg hele Danmark ventede 
på192. I stedet blev titlen den langt mere udflydende Betænkning om et øget dansk tv-udbud. Og 
herved mentes ikke via satellit og kabel, for det havde Mediekommissionen netop afgivet en anden 
betænkning om (Betænkning 974, fra januar 1983). Dernæst er der ikke noget konkret forslag til, 

 
191 Ib Lønbergs model, der ville have sikret P&T ejerskabet over sendernettet, indgik i Mimi Stilling Jaokbsens to TV 2-
forslag, se  L 42, 1983-84, anden samling, A 967, jfr. afsnit 7.2. Ideen om statsfinansiering blev senere gentaget af den 
radikale medieordfører Jens Bilgrav-Nielsen i Politiken den 18. marts 1984. På spørgsmålet om, hvordan et TV 2 skal 
finansieres svarer han: ”Personlig går jeg ind for, at anlægsudgifterne på omkring 450 mill. kr. til sendernet m.v. betales 
af det offentlige som en engangsudgift. Selve driften må klares via licens”. I Folketinget foreslog han den 21. februar 
1984, at licensen skulle fritages for moms, og at beløbet skulle anvendes til at finansiere opbygning af sendernettet (FF 
840). Sagen endte med, at UHF-nettet blev bygget for lånte penge (for ikke at belaste statsbudgettet), og TV 2/Danmark 
betalte sidenhen hele regningen. 
192 Men arbejdstitlen på alle udkastene var helt op til det afgørende møde i juni 1983 ”Betænkning om et muligt dansk 
tv-2”. Udkastene i FM’s arkiv. 
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hvordan et dansk TV 2 skal opbygges, og Mediekommissionens afstemninger er heller ikke 
struktureret herefter, men derimod efter muligheden for at opbygge et UHF-sendernet.  
 
Se nærmere side 5 i Betænkning 986, ”Kapitel IX: Kommissionens anbefalinger” og selve 
afstemningerne s. 131-139. Først stemtes der om, om der skulle opbygges et UHF-sendernet. Og det 
var næsten alle enige om (56 medlemmer). Kun to medlemmer ønskede slet ikke et dansk TV 2 
(Arnold Nørregaard og Ruth Nörthen). Et medlem ville ikke stemme (Hilmar Sølund) og den 
anarkistiske statsbibliotekar fra Århus ville slet ikke opstille regler, men tillade enhver form for 
distribution af tv.  
 
Først derefter deltes flertallet i flere mindre grupper, hvoraf ingen havde absolut flertal i 
kommissionen.  Først efter, om man ønskede et TV 2 uden for eller inden for DR. Stort flertal for et 
TV 2 uden for, men dette blev straks delt efter organisationsformen: 28 var for 
koncessionsmodellen, 26 for entreprisemodellen. Entreprisemodellens tilhængere blev derefter igen 
delt: 18 for at TV 2 selv skulle lave nyhederne, 8 for at også nyhederne skulle i udbud på 
langtidskontrakt. Med hensyn til styring af TV 2 blev entreprisegruppen igen delt men på en anden 
led: En mindre gruppe mente, at TV 2’s bestyrelse skulle bestå af 9-11 personer, udpeget af 
ministeren og med professionelle, kreative og ledelsesmæssige erfaringer fra medieområdet (heri 
var bl.a. H.P. Clausen). Den største gruppe på 18 (med Holger Hansen, Bent Nebelong, konservativ 
kulturborgmester i København, og Birte Weiss) ønskede, at mediekommissionen skulle arbejde 
vider med denne problematik og herunder inddrage DR’s forhold. Dvs. at denne gruppe med 
politikere fra Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet ønskede, at Mediekommissionen 
skulle arbejdede videre med TV 2-problematikken, efter at betænkningen var afgivet. Helt efter 
Birte Weiss’s idé, som Morten Giersing omtalte den. 
 
Og det kunne senere se ud til, at Weiss’s ide havde god grobund i regeringen. Den 13. oktober 1983 
orienterede H. P. Clausen således i Mediekommissionens Presseudvalg om, at regeringen havde 
nedsat et udvalg på fire ministre til at fremkomme med et forslag om et dansk TV 2. Gruppe bestod 
af Finansminister Henning Christophersen (V), Miljøminister Christian Christensen (KRF), 
Justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) og Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen (CD), og ”de vil 
komme med et udspil inden jul, og [om] det bliver et lovforslag eller et beslutningsforslag for 
mastebygningen er uklart”193. 
 
Som jeg skal fortælle senere i afsnit 7.2, fremsatte Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen et meget 
lidt gennemarbejdet lovforslag om et dansk TV 2 efter koncessionsmodellen den 15. december 
1983, og det helt i forlængelse af denne idé om at starte med bygningen af UHF-sendernettet194. 
 
6.6.3. Mediekommissionens forslag – koncession eller entreprise? 

 
193 Frands Mortensens referat til baggrundsgruppen. I FM’s arkiv. 
194 At det var den almindelige mening, at mastebygningen ville blive vedtaget først, ses f.eks. af Mortensen & 
Poulsen1983, der er en orientering om den nyeste medieudvikling i Danmark til nordiske medieforskere ved 
mediekonferencen i Volda i august 1983: ”En næsten enig kommission anbefaler, at man straks begynder opførelse af 
sendemaster til et dansk UHF-net. [...] Organiseringen af tv-2 er der uenighed om. Følgende er dog sikkert: tv-2 bliver 
æterbåret og landsdækkende, det bliver en selvstændig institution, helt uden forbindelse med DR. En meget stor del af 
produktionen skal laves uden for det nye selskab. Finansieringen er ligeledes usikker, men en fuldstændig dækning af 
programudgifterne med reklameindslag er ikke mulig. Regeringen vil i efteråret 1983 fremlægge forslag i folketinget 
om bygning af masterne og måske også om organiseringen af tv-2. Det sandsynlige er, at mastebygningen vedtages, 
men at organiseringen kræver yderligere udredningsarbejde, før den kan vedtages” (s. 2). 
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Når der kunne være ønske om at dele den fortsatte proces op i dels en vedtagelse af 
masteopbygningen, dels en senere beslutning om organisation og finansiering, kan det skyldes, at 
en stor del af tilhængerne af et monopolbrud var usikre på, hvilken organisationsmodel, der var den 
bedste. Desuden stod det klart for alle – uanset om man var for eller imod reklamefinansiering - , at 
det ville blive vanskeligt at få flertal i Folketinget for en finansieringsmodel, men var byggeriet af 
sendernettet først gået i gang, ville en beslutning ikke kunne udskydes, når sendernettet stod 
færdigt.  
 
I Mediekommissionen arbejdede man med to modeller for organisering af et selvstændigt TV 2: 
koncessionsmodellen og entreprisemodellen. Begge modeller havde inspiration fra Storbritannien, 
koncessionsmodellen fra ITV og entreprise-modellen fra Channel Four195. 
 
Entreprisemodellen er den klareste. Der oprettes ved lov en selvstændig offentlig institution, der 
skal drive kanalen. Kulturministeren udpeger bestyrelsen, der ansætter driftsledelsen. Den 
administrerende direktør har det daglige programansvar. Bestyrelsen har ansvar for kanalens 
overordnede drift og for overholdelse af eventuelle forpligtelser. Programmerne produceres i 
entreprise, idet virksomhedens organisation skal være så lille som muligt. Evt. kan virksomheden 
selv producere nyheds- og aktualitetsstof, men også en udlicitering af dette kunne tænkes. Der er 
tale om en offentligt ejet institution med politisk indflydelse via Kulturministerens udpegning af 
bestyrelsen og via de program- og andre forpligtelser, der kan pålægges virksomheden. Der kan 
tilkobles et programråd, som den daglige ledelse kan drøfte programspørgsmål med, men det er 
ikke en nødvendig del af modellen. Modellen er ligeledes uafhængig af finansieringsformen, men 
det offentlige ejerskab kan bedst forsvares, hvis virksomheden modtager statsstøtte under en eller 
anden form f.eks. via licens, gunstige lån, skattefritagelse, osv., eller har privilegier, der er tildelt af 
staten som f.eks. monopol på landsdækkende reklamesalg. Ejerskabet er som nævnt ikke privat, 
men det er de private produktionsselskaber, der står for produktion og levering af det nationalt 
producerede udsendelser enten delvist eller helt, hvis også nyhedsformidlingen lægges i entreprise. 
Umiddelbart skulle man derfor tro, at modellen kunne finde tilslutning fra alle Folketingets partier, 
men det har ikke været tilfældet, som jeg allerede har peget på: Koncessionsordningen var 
enerådende i de borgerlige partiers forslag i 1959-1982 (jfr. kapitel 5).  
 
Koncessionsmodellen er mere åben, men også uklar i sin opbygning, og netop åbenheden har måske 
været den kerne, der sikrede de borgerlige partiers tilslutning i den tidligere periode. 
Mediekommissionens betænkning omtaler koncessionsordningen som “den mest frie og fleksible 
form for et øget dansk tv-udbud. Det kan ske gennem et tilladelses- eller koncessionssystem, der er 
så åbent som muligt” (s. 124). Man kunne tænke sig, at tv-området blev givet helt frit i den 
forstand, at en koncession gives uden betingelser eller forpligtelser, og derved bliver organisation, 
finansiering og ledelse et privat anliggende for koncessions-indehaverne (s. 108). En model, som 
den Hanne Budtz foreslog i 1959 (se afsnit 2.3.3). Mediekommissionens 60 medlemmer er 
imidlertid enige i, et nyt dansk TV 2 skal opfylde ganske bestemte målsætninger, og “da 
kanalantallet er begrænset og et offentligt anliggende, er det ikke hensigtsmæssigt uden videre at 
overlade kanal-muligheden og opfyldelsen af de ønskede målsætninger til en enkelt privat 
virksomhed. Desuden vil etableringen af sendernettet af økonomiske grunde nødvendigvis 
forudsætte en offentlig investering, og det er vanskeligt at forestille sig, at den foretages til fordel 
for en eller nogle få private virksomheder uden betingelser” (s. 108). Løsningen kunne derfor være, 

 
195 Betænkning 986/1983 s. 107-111 og 121-128. For en tidligere beskrivelse af koncessionsmodellen, se 
Radiokommissionens Betænkning 592/1970 s. 88-89. Mediekommissionens gengivelse af ITV-systemet kunne være 
udført med større præcision og perspektiv, se Betænkning 986/1983, s. 67-70. 
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at Kulturministeren udpegede et særligt nævn, der fik til opgave at uddele de egentlige koncessioner 
til udsendelse af tv.  Folketingets og ministerens opgave vil herefter alene bestå i at beslutte 
størrelsen af statsstøtten samt fastlægge helt overordnede programforpligtelser (alsidighed). Nævnet 
vil være et forvaltningsorgan, der alene skal træffe administrative afgørelser, og det har derfor ingen 
ledelsesmæssige opgaver i forhold til driften af tv-virksomheden. Når Kulturministeren (eller evt. 
Folketinget) skal udpege nævnet hænger det sammen med, at der ud over den offentlige investering 
i sendernettet, skal anvendes licensmidler til at finansiere udsendelserne. Ingen i 
Mediekommissionen anså det for muligt at fuldfinansiere en tv-kanal med kvalitets- og 
alsidighedsforpligtelser på et kommercielt grundlag. Tilhængere af koncessionsmodellen havde dog 
én betænkelighed ved nævnets status, nemlig uafhængigheden. Koncessionstilhængerne skriver i 
betænkningen196: 
 
“Et af problemerne ved koncessionsnævnet er forholdet til kulturministeren, jo mere uafhængigt af 
ministeren man placerer nævnet, jo større – i hvert fald formelt – selvstændighed har nævnet” (s. 
126). Med andre ord: hvis man skulle ønske et bestemt indhold i programvirksomheden, kunne en 
koncessionsordning vise sig uhensigtsmæssig – med mindre koncessionstilhængerne havde politisk 
tillid til de selskaber, der kunne få koncessionerne. 
 
Hvordan tildeling af koncessionerne skulle ske, og hvad den enkelte koncession skulle omfatte, stod 
meget åbent. Det er dog i alle modeller klart, at koncessionerne skal være tidsbegrænsede, og at de 
ikke vil indeholde betingelser for, hvordan de private selskaber skal organisere sig. Om 
finansieringen skriver tilhængerne: 
 
“I princippet [bør] alle former for finansiering kunne udnyttes: reklamefinansiering, abonnements- 
og betalings-tv og andre former for privat finansiering. Principperne for reklamefinansiering bør 
fastlægges ved lov, og kun reklameblokke efter vesttysk model er foreslået tilladt” (s. 125). Pointen 
er, at det enkelte koncessionerede selskab får sendetilladelsen og selv skal stå for driften, og da der 
er tale om private selskaber med eget økonomisk ansvar, vil alle former for kommerciel finansiering 
kunne indgå. Forskellige dele af programvirksomheden kunne derfor få uens finansiering. En 
koncessionsordning vil imidlertid altid være koblet sammen med mulighed for reklamefinansiering, 
hvad der medfører, at reklamemodstanderne ikke kan tilslutte sig koncessionstanken, medens det 
omvendte er en mulighed: entreprisemodellen kan finansieres både med og uden reklamer. 
 
På siderne 124-127 omtaler betænkningen flere muligheder for tildeling af koncessioner. Man 
kunne forestille sig, at ét selskab bød ind på hele udsendelsesvirksomheden, dvs. ville påtage sig at 
tilvejebringe en fuldstændigt landsdækkende tv-programflade. Det var også muligt, at ordningen 
kunne starte med et mindre antal regionale koncessioner, ligesom koncessioner kunne tildeles til 
begrænsede stofområder, f.eks. nyheds- og aktualitetstjeneste. Hvis det sidste skulle ske, mener 
tilhængerne, at denne virksomhed af hensyn til uafhængigheden skal finansieres af licensmidler.  
Andre selskaber kunne så byde ind på f.eks. dramaproduktion, let underholdning eller 
dokumentarprogrammer. Endelig kunne man tænke sig den ordning, hvor en række selskaber søger 
om koncession til at udsende tv i en begrænset del af sendetiden, men med en fuld programflade. F. 
eks. lørdag-søndag eller alle hverdagsmorgener. Koncessionsnævnets opgave ville da blive at 
uddele sendetilladelser og sætte programforpligtelserne således, at det samlede programudbud 

 
196 Mediekommissionens betænkninger er altid opbygget dialogisk (på den ene side, på den anden), når man nærmer sig 
anbefalinger. Sekretariatet var pennefører og opfangede under sektorudvalgenes drøftelser argumenter for og imod et 
givet standpunkt. Den centrale argumentation for et standpunkt var dog altid i den endelige version formuleret af 
tilhængerne, hvad der blev respekteret af alle parter. 
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opfyldte alsidighedsforpligtelsen, medens det programmæssige og juridiske ansvar for den enkelte 
udsendelse skulle ligge hos de enkelte koncessionshavere. Hvis koncessionerne blev brudt op på 
flere selskaber ville nævnet stadigvæk ikke have nogen indflydelse på den egentlige drift af tv-
kanalen, og målopfyldelsen kunne kun nås via de koncessionskontrakter med indbyggede kontrol- 
og sanktionsforanstaltninger, der blev indgået. 
 
I entreprisemodellen ligger styringen af programudbuddet og den centrale strukturering af 
programfladen hos den offentlige virksomhed, medens de private selskaber er underleverandører 
uden ansvar for den samlede økonomi og opfyldelse af programforpligtelserne. I 
koncessionsmodellen ligger det økonomiske ansvar hos de private selskaber, der også bestemmer 
detaljerne i programudbuddet, og som via indbyrdes aftale bestemmer tilrettelæggelsen af 
programfladen. Det offentlige nævn har intet ejerskab til den samlede virksomhed, og den politiske 
indflydelse på indholdet i programmerne er i princippet forhindret. Kun via sammensætning af 
koncessionsnævnet og ved fastlæggelse af de helt overordnede programforpligtelser samt ved 
tildeling af den delvise offentlige finansiering, har Folketingets partier mulighed for at præge det 
endelige programudbud. 
 
Det er sandsynligt, at entreprisemodellen skaber en offentligt ejet, statsstøttet virksomhed, langt fra 
alle borgerligt-liberale idéer. Koncessionsmodellen er mere uklar. Koncessionsnævnet er en 
offentlig forvaltningsenhed, udpeget af minister og Folketing, koncessionsaftalerne er offentlige 
kontrakter, og det centrale sendernet er offentligt finansieret og i offentligt eje. Nyhedsformidlingen 
kunne licensfinansieres.  Men de selskaber, der løser den stillede opgave, er private. De har stor 
frihed til at bestemme, hvordan de vil gøre det, og hvordan de vil finansiere aktiviteten, men det 
sker inden for rammer, der er aftalt med den offentlige myndighed. Der er ikke tale om fri, privat 
drift af tv-virksomheden. Koncessionsmodellen ligger dog tæt på den liberale idé, men ægte privat 
eje af tv-kanalen er der ikke tale om.  
 
Et problem, der aldrig blev drøftet offentligt var, at koncessionsmodellen forudsatte et større antal 
robuste danske selskaber med tilstrækkeligt personel og økonomisk styrke til at bære en koncession 
på et overvejende kommercielt grundlag. Og – bortset fra Nordisk Film Kompagni A/S - fandtes de 
næppe i midten af 1980erne, jfr. kapitel 9. 
 
6.6.4. Opsamling på Mediekommissionens arbejde om TV 2  
Med hensyn til ejerskab kan man konstatere, at da kommissionen efter tre års arbejde under den 
diplomatiske formand, H. P. Clausens smidige ledelse fremlagde den 165 sider lange og 
pædagogisk udformede betænkning om TV 2, var det ikke muligt at afgive sin stemme på et forslag, 
der indeholdt tanken om et privatejet dansk TV 2. Og det på trods af den store politiske og 
erhvervsmæssige spredning blandt kommissionens medlemmer. Privat eje var simpelthen 
utænkeligt, jfr. Jens Jordans referat af sit besøg hos statsminister Poul Schlüter. I stedet for ejerskab 
kom skillelinjerne til at gå på spørgsmålet om finansiering: For eller imod reklamer. Og på 
konstruktion af modellen: koncessionsmodel eller entreprisemodel. Det var lykkedes H. P. Clausen 
at samle kommissionen om to klare sæt valgmuligheder, men ikke at skabe flertal for nogen af 
løsningerne. 
 
At et dansk TV 2 imidlertid skulle ligge uden for Danmarks Radio, og ikke som i Sverige blive en 
kanal inden for den eksisterende institution, var et overvælgende flertal på 57 personer enige om. 
Kun tre personer støttede et TV 2 inden for Danmarks Radio. Den ene af disse var 
generaldirektøren, og han kunne dårligt mene andet. 
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De mange embedsmænd i kommissionen var beordret af regeringen til at støtte 
koncessionsmodellen197, og den fik herved det største mindretal. Blandt de ikke regeringsudpegede 
blev entreprisemodellen imidlertid støttet af de fleste, uden at disse udgjorde et flertal. 
Reklamefinansiering blev støtte af et flertal, men alle var enige om, at reklamer måtte suppleres 
med licens, hvis TV 2 skulle få en økonomi, der var tilstrækkelig til at leve op til de public service 
programkrav, som alle var enige om skulle stilles198. Som nævnt var arbejdet ikke færdiggjort, især 
var beregninger af TV 2’s økonomi meget løse (jfr. senere i afsnit 13.2), og man kan højest sige, at 
der forelå skitser til forskellige måder at strukturere et dansk TV 2 på, og det gav derfor regering og 
Folketing store handlingsmuligheder. 
 
Betænkningen blev hurtigt af formanden H. P. Clausen overdraget til Statsminister Poul Schlüter 
den 28. juni 1983, og herefter kunne slutspillet om et dansk TV 2 begynde i Folketinget. 

 
197 Oplyst af H. P. Clausen på det pressemøde, hvor Betænkningens indhold blev fremlagt. Se Nielsen og Martinussen 
1986, s. 84. 
198 Forslagene og afstemningsresultaterne, se Betænkning 986/1983 s. 131-139. Man skal bemærke, at 
Mediekommissionens formand, H. P. Clausen, i modsætning til embedsmændene ikke stemte for koncessionsmodellen, 
men for entreprisemodellen endda i den reneste form, dvs. også med udlicitering af nyhedsformidlingen (se s. 134). 
Clausen blev senere den kulturminister, der gennemførte TV 2-loven. 
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Kapitel 7. Folketinget og TV 2 efter Mediekommissionen 
  
7.1. To parlamentariske flertal 
Det første forslag til et dansk TV 2 efter Mediekommissionen blev fremsat i Folketinget af 
Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen (CD) i december 1983. For at man kan forstå den skæbne, 
der blev dette og de efterfølgende forslag om et dansk TV 2 til del, skal jeg først fortælle lidt om 
den parlamentariske situation. 
 
Den socialdemokratisk regering under Anker Jørgensens ledelse havde som bekendt forladt roret i 
starten af september 1982, og uden et nyt folketingsvalg tiltrådte firekløverregeringen efter en 
dronningerunde under den konservative Poul Schlüters ledelse den 10. september 1982. Regeringen 
bestod af Det konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. 
Det var en mindretalsregering med tilsammen 65 mandater. Socialdemokratiet og venstrefløjen 
havde tilsammen 86 mandater, De Radikale 9 mandater, Fremskridtspartiet 16 mandater, og 3 stod 
uden for partierne. Regeringen havde imidlertid ikke et flertal imod sig, idet Fremskridtspartiet og 
Det radikale Venstre under dronningerunden havde peget på Schlüter som statsminister (Mørch 
2000, s. 421). Men der eksisterende to flertal uden for regeringen imod den. Det ene var det 
sikkerhedspolitiske flertal, der drillede Schlüters regeringer fra september 1982 til 3. juni 1988 i 
bl.a. NATO-spørgsmål, og som bestod af Socialdemokratiet, Det radiale Venstre, SF og indtil 
september 1987 af VS (Bille 1998 s. 26 og 32. Mørch 2000 s. 424). Det andet flertal var det 
kulturpolitiske flertal, der bestod af de samme partier. Schlüters politiske kunst bestod bl.a. i, at han 
ikke lod regeringen træde tilbage, når disse flertal manifesterede sig, idet det aldrig kom til et 
mistillidsvotum, og han kunne derfor blive siddende, skønt regeringen af og til kom i mindretal. 
 
Det kulturpolitiske flertal kom til at spille en rolle i udformningen af det danske TV 2. Dette flertal 
havde første gang givet sig til kende ved behandlingen af Forespørgsel F 24 (se bilag 1) om 
nedskæringer på kulturministeriets budget den 3. maj 1983 (Gringer & Hensing 1987, s. 44f.). Og 
det viste sig igen i maj-juni 1983, da det hindrede regeringen i at forhøje licensen til Danmarks 
Radio med det beskedne beløb, regeringen foreslog (B 111 og B 112, se bilag 1). 
 
7.2. To forslag om TV 2-programmerne i koncession 
15. december 1983 fremlagde Mimi Stilling Jakobsens sit første forslag om et dansk TV 2199. Det 
var bestemt ikke et meget gennemarbejdet forslag, og det fulgte koncessionsmodellen, som 
regeringen havde beordret embedsmændene til at støtte i Mediekommissionen. Men forslaget kom 
overhovedet ikke til behandling, idet Statsminister Poul Schlüter i sekunderne forinden dets 
fremsættelse var gået på Folketingets talerstol og havde meddelt, at regeringen ikke kunne 
acceptere, at dens forslag til finanslov for 1984 netop var blevet forkastet. Han fortsatte: ”Jeg vil nu 
indstille til hendes majestæt Dronningen, at der udskrives nyvalg til folketinget til afholdelse tirsdag 
den 10. januar 1984” (Folketingstidende 1983-84, sp. 3962).  
 
Mimi Stilling Jakobsen fik derfor ikke mulighed for nærmere at begrunde sit forslag i Folketinget 
før valget, men i Berlingske Tidende for den 17. december 1983 præciserede hun sit forslag således: 
 

 
199 Lovforslag nr. L 127, 1983-84, 1. samling, Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
(Ophævelse af Danmarks Radios monopol på spredning af fjernsynsprogrammer. Fordeling af radio- og 
fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). Fremsat skriftligt den 15. december 1983, FF 3962, som 
fremsat A 2235. Ikke behandlet. 
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”Forslaget [...] består af tre vigtige elementer:  
 

1) Danmarks Radios monopol ophæves i loven, idet der åbnes for, at andre kan udsende TV-
programmer.  

2) Der igangsættes en opbygning af et sendernet (16-18 master), som i løbet af 3-4 år (måske 
hurtigere) vil kunne sende til hele Danmark. Masterne skal bygges af P&T, som skal låne-
finansiere anlægget, men betalingen påhviler i sidste instans TV-2-selskaberne.  

3) Der nedsættes et nævn, som skal fremkomme med forslag til de nærmere regler for 
organisering og finansiering af Tv-2 efter visse principper.  

Herefter skal folketinget tage stilling til reglerne.” 
 

Det ses her, at bygning af sendernettet er det centrale. Organisering og finansiering er udskudt til 
senere. P&T skal opføre sendernettet og finansiere det for lånte penge. Herved kunne man undgå, at 
de koncessionerede selskaber fra starten blev mødt med omfattende krav om kapitaltilførsel til 
sendernettet, og man ville undgå den forsinkelse, som skabelse af den nødvendige politiske enighed 
om f.eks. finansieringen kunne medføre. 
 
Valget førte til det Folketing, der senere vedtog TV 2-loven. Sammensætningen var således: 
Regeringen, der fortsatte, fik 80 mandater, idet Det konservative Folkeparti vandt en stor sejr og gik 
fra 26 til 43 mandater og hermed blev næsten dobbelt så stort som Venstre, der fik 23. S, SF og VS 
fik tilsammen 83 mandater. Det radikale Venstre 10 mandater, Fremskridtspartiet blev reduceret til 
5 mandater, og to stod uden for partierne. Det radikale Venstre stod i partiets ønskeposition – det 
kunne bestemme flertallet. Men hovedtrækkene i politikken fra tiden før valget fortsatte med en 
mindretalsregering, der stod over for to alternative flertal, det sikkerhedspolitiske og det 
kulturpolitiske200. 
 
Efter valget fremsatte Mimi Stilling Jakobsen igen sit forslag, denne gang den 7. februar 1984201. 
Der var meget få ændringer, idet der denne gang blot var tilføjet en bestemmelse, der skulle hindre, 
at der via kommunikationssatellitter blev sendt fjernsynsprogrammer, der var specielt rettet imod 
danskerne, fra en udenlandsk tv-station med henblik på, at disse programmer blev videredistribueret 
i kabelanlæg202.  
 
Da indholdet i dette lovforslag blev fastholdt af regeringen helt frem til april 1986, hvor det senere 
vedtagne forslag blev fremsat, skal jeg gennemgå det nøjere. 
 
Forslaget har to dele, der vedrører oprettelse af et dansk TV 2. Den ene del findes i forslagets punkt 
2, der pålægger P&T at oprette de senderstationer, der er nødvendig for drift af et TV 2. Desuden 
bemyndiges ministeren for offentlige arbejder til at optage et lån, der skal finansiere 

 
200 I forhold til TV 2-problemtikken bemærker jeg, at De Radikale førte økonomisk politik med regeringen og 
kulturpolitik med oppositionen. TV 2-spørgsmålet var imidlertid en blanding af økonomi- og kulturpolitik, og det kan 
muligvis forklare De Radikales vaklen under forløbet. 
201 Lovforslag nr. L 42, 1983-84, 2. samling. (Ophævelse af Danmarks Radios monopol på spredning af 
fjernsynsprogrammer. Fordeling af radio- og fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). Fremsat 
skriftligt den 7. februar 1984. Som fremsat A 949, 1. behandling FF 830, beretning 8. juni 1984, B 1357. 
202 Altså et forsøg på at hindre den trafik, TV3 senere iværksatte, og som EU’s TV-Direktiv skabte legale muligheder 
for. Lovforslagets spalte 962 og 964. Om TV-Direktivet, se afsnit 8.16 og afsnit 13.18.1.1. 
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opbygningen203. Den anden del finder man i forslagets punkt 3, der pålægger Kulturministeren at 
nedsætte et nævn, der skal udarbejde regler for TV 2’s programvirksomhed, organisering og 
finansiering. De to dele var imidlertid knyttet sammen, idet starten af den egentlige bygning af 
sendernettet skulle udskydes til nævnet havde besluttet, hvem der skulle have koncessionerne, og 
hvilke forpligtelser disse skulle have til at betale for oprettelse og drift af sendernettet. Tanken var, 
at opbygningen skulle belaste statsfinanserne mindst muligt (A sp. 966-67). Selve udstedelse af 
koncessionerne skulle dog afvente en ny lovvedtagelse (Lovforslagets § 2). Alt i alt en langstrakt 
proces: Først nedsætter ministeren nævnet. Nævnet udarbejder derefter principper for tildeling af 
koncessioner, indhenter ansøgninger (A sp. 969) og bestemmer, hvem der skal have 
koncessionerne. Derefter skal en ny lov vedtages, der tillader, at nævnet udsteder koncessionerne, 
og herefter kan nævnet udstede tilladelserne204. Når det er sket, og når koncessionshaverne har 
indgået bindende aftaler med P&T om at anvende sendernettet i et minimum af tid (A sp. 967), kan 
den egentlige bygning af sendernettet omsider starte. 
 
Ved at konstruere lovforslaget på den måde ville det reelt blive umuligt at vedtage bygningen af 
sendernettet, før man havde tildelt koncessionerne. Men da netop koncessionsordningen var det 
kontroversielle i forslaget, kom etablering af sendernettet til at hænge i en tynd tråd. Enten har 
hensyn til statsfinanserne vejet tungest i regeringens overvejelser, eller også har Mimi Stilling 
Jakobsen satset på, at ønsket om snarest at få sendernettet bygget var stort nok til at få 
koncessionsdelen vedtaget. Det er naturligvis også en mulighed, at forslaget ikke er gennemtænkt 
grundigt nok. Det var i hvert fald meget tyndt, når det gælder de nærmere bestemmelser for et dansk 
TV 2, idet så godt som alt det komplicerede og arbejdskrævende blev overladt til nævnet. Kun på 
enkelte områder havde ministeren selv forslag til, hvordan det nye TV 2 skulle organiseres og 
finansieres. Ministeren havde således besluttet, at der skulle være mange koncessionshavere. At 
finansieringen skulle omfatte licens, reklamer og abonnements-tv samt videresalg af programmer. 
At den enkelte koncessionshaver selv skulle have det juridiske og økonomiske ansvar for sin del af 
programudbuddet. At salget af reklamer skulle varetages af et særligt selskab, der er uafhængigt af 
koncessionshaverne. Nævnet skulle her overveje, om reklamepriserne skulle fastlægges af 
Folketingets Finansudvalg! “Indtægten fra reklamer bør begrænses til at udgøre en mindre del – f. 
eks. 25 pct af de samlede indtægter” (sp. 975). Nævnet skal består af en formand, der skal være 
jurist, samt indtil seks andre medlemmer, der bistås af et sekretariat. Nævnet skal udarbejde 
følgende: 
 
• Regler for vilkår for at få sendetilladelse.  
• Regler for de krav, der skal stilles til ansøgerne, herunder “nationalitet, selskabsform, 
finansieringsforhold m.v.” (sp. 969). Når der står nationalitet, kan man ikke udelukke, at ministeren 
og embedsmændene har overset artikel 12 i EF-Traktaten205.   

 
203 I starten af 1980erne stod staten foran tre store anlægsprojekter: Storebæltsforbindelsen, Hybridnettet og TV 2 med 
et UHF-sendernet. Alle milliardprojekter. Og økonomien var på vej mod afgrunden. Alle projekter måtte derfor 
gennemføres uden for Finansloven via lånefinansiering og brugerafgifter. 
204 På denne måde fik ministeren mulighed for at efterse de principper, nævnet havde opstillet for tildeling af 
koncessioner, og desuden ville ministeren (og folketingsflertallet) kende koncessionshaverne før, en igangsættelseslov 
blev fremsat og vedtaget. Altså reelt en stærk politisk kontrol med det uafhængige nævns arbejde. 
205 Artikel 12 første afsnit: “Inden for denne traktats anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige 
bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt”. Men det er også en mulighed, 
at regeringen mente, at EF-Traktaten ikke omfattede kulturelle formål, jfr. Udgang på Del II. 



 212 

• Regler for den procedure, der skal anvendes ved udvælgelse af koncessionshaverne (auktion eller 
skønhedskonkurrence? Hvis der skal auktioneres, må finansieringsmulighederne, herunder evt. 
statsstøtte, være fastlagt på forhånd for den enkelte koncession).  
• Regler for de programmæssige krav. Der skal opstilles retningslinjer for, hvorledes 
programvirksomheden til sin tid skal udføres, således at interesserede kan vurdere deres muligheder 
for at opfylde kravene. Det vil medføre, at det er nævnet, der skal beslutte, om der skal anlægges 
horisontale (underholdning, drama, nyheder, børneprogrammer) eller vertikale principper 
(weekend-tv, morgen-tv). Eller sagt anderledes: Nævnet skal fastlægge den overordnede 
programplan, “the schedule”, rygraden i enhver tv-kanal. Nævnet får på denne måde status som en 
chefredaktion. 
• Regler for fordeling af de samlede indtægter fra både reklamer og licens mellem 
koncessionshaverne. Fordeling efter f.eks. antal sendetimer bør ifølge forslaget tilstræbes – og det 
på trods af Mediekommissionens udtrykkelige henvisninger til de enorme forskelle i timepriser, 
afhængigt af genrer (Betænkning 986/1983, s. 85-88). 
• Regler for koncessionshavernes hæftelse for de forpligtelser, der ligger på den samlede TV 2-
virksomhed. 
• Endelig skal nævnet sikre sig, at det samlede programudbud “skal være præget af alsidighed og 
kvalitet og i rimeligt omfang bestå af dansk programproduktion”. Det sidste kan være en skrivefejl 
for programmer på dansk eller programmer med danske undertekster, jfr. artikel 12 i EF-Traktaten. 
 
Enhver kan se, at det er meget omfattende og komplicerede spørgsmål, der skal behandles af 
nævnet. Hvorfor har ministeren ikke selv udarbejdet principperne? - en række af dem er yderst 
politisk følsomme, og der foreligger ikke “objektive” eller “neutrale” svar på dem. Og hvis hun 
skønnede, at det var for stor en mundfuld for ministeriet, hvorfor bad hun så ikke 
Mediekommissionen (der stadigvæk havde to år tilbage af sin funktionsperiode) om at komme med 
bud? Det kunne hun gøre uden, at det skulle vedtages af Folketinget. Den officielle begrundelse for, 
at det er nævnet, der skal udføre arbejdet, er bureaukratisk, ikke politisk: Nævnet skal sidenhen 
udstede sendetilladelserne og kontrollere, at de overholdes, og derfor “må det anses for 
hensigtsmæssigt at overlade den indledende planlægnings- og undersøgelsesvirksomhed til nævnet, 
som derved får mulighed for fra starten at få indsigt i forholdene omkring opbygningen af en ny tv-
kanal” (sp. 968). 
 
7.3. Folketingets drøftelse af forslaget    
Forslaget kom til 1. behandling den 21. februar 1984, - før Kanal 2 og Weekend-TV var begyndt at 
sende, og før Dan-TV var kommet på banen. Det vil sige på et tidspunkt, hvor der ud over 
Danmarks Radios virksomhed kun fandtes små, lokale forsøg med tv. 
 
Oppositionen afviste forslaget. Bernhardt Tastesen fra Socialdemokratiet ville gerne have et dansk 
TV 2, uafhængigt af DR. Men han var modstander af reklamefinansiering, og organisatorisk 
foretrak han en entreprisemodel.  SF meddelte via ordføreren Ingerlise Koefoed, at hvis der skulle 
være et dansk TV 2 (hvad hun ikke var sikker på), så skulle det være efter entreprisemodellen og 
med hovedvægten på det regionale tv. SF var imod reklamefinansiering.  
 
De Radikale stod med nøglen til afgørelsen. Jens Bilgrav-Nielsen’s ordførertale blev derfor 
modtaget med særlig opmærksomhed. Han starter med at sige ja til et danske TV 2 uden for 
Danmarks Radio. Og roser så Mediekommissionen og tilslutter sig entreprisemodellen. Han 
fortsatte: ”Vi siger ja til et TV-2 uden for Danmarks Radios regi, og vi siger nej til 
reklamefinansiering. Vi mener, det er at stikke folk blår i øjnene, når man giver den fremstilling, at 
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derved kan man undgå betaling for et TV-2. Det kan man naturligvis ikke. Seerne kommer til at 
betale”. (sp. 840). Hvordan skulle TV 2 så finansieres? Det er han usikker på. Han nævner 
lånefinansiering og fritagelse for moms på den daværende licens206. En egentlig licensforhøjelse 
går han behændigt uden om, så svaret svæver frit i luften. Der var hermed flertal imod ministerens 
forslag, og næsten flertal for et uafhængigt, offentligt TV 2 efter entreprisemodellen, men uden 
finansiering207. 
 
Kresten Poulsgaard fra Fremskridtspartier fanger præcist den politiske situation, idet han siger: 
”Ministeren har jo intet flertal, for De Radikale vil jo ingenting, men nu får folk straffen for, at de 
stemte på De Radikale, for de kan jo blokere for enhver fornuftig løsning i dette folketing. De 
Radikale vil ikke være med til at indføre reklamefinansieret radio og TV. Hr. Bilgrav-Nielsen 
nikker, så får vi det ikke, det kan vi lige så godt se i øjnene (sp. 844)”. 
 
VS var repræsenteret af Steen Tinning. Han brød sig ikke om ministerens forslag, men hvad var han 
for? Ikke for ret meget. Han slutter således: ”Hvis nu det skulle gå sådan, at der alligevel bliver et 
flertal for et eller andet TV-2, så mener vi, det er afgørende dels at sikre nogle programforpligtelser 
dér, som svarer til dem, der er for det gældende fjernsyn, dels at sikre, at det i hvert fald bliver 
entreprisemodellen frem for den model, som kulturministeren har lagt op til” (sp. 848). 
 
Flertallet imod koncessionsmodellen frygtede, at den ville give for stor indflydelse til de private 
firmaer, der skulle have koncessionerne. 
 
Regeringspartierne – De Konservative, Venstre, CD og De Kristelige – bakkede op om ministerens 
forslag. Men de kunne jo dels godt se, at der ikke var flertal, dels syntes nogle af dem, at forslaget 
var meget tyndt og forudsatte en længere planlægningsperiode i det nævn, ministeren skulle udpege, 
og som skulle udgøre den øverste ledelse i TV 2-konstruktionen. Det fik noget overraskende Erhard 
Jakobsen208 til at stille ministeren følgende kritiske spørgsmål: 
 
”Mit spørgsmål til ministeren hidrører fra, at det i og for sig først nu gik op for mig, hvor lang en 
tidsplan man egentlig må regne med, og så synes jeg, det er naturligt at stille dette spørgsmål: har 
ministeren betænkt, om man ikke skulle prøve ret snart også at få et forslag frem om radiostationer? 
det må alt sammen kunne arrangeres hurtigere, og der må kunne hentes en række værdifulde 
erfaringer fra det, som er brugbart på det andet område (sp. 855)”209. 
 
Ministeren svarede, at man i regeringen havde overvejet at bryde radiomonopolet, men at man ville 
afvente Mediekommissionens overvejelser herom (sp. 856)210. Herefter blev forslaget sendt til 

 
206 I Det europæiske Fællesskab var det muligt at friholde licens for moms. De fleste lande havde valgt denne ordning, 
men ikke Danmark. Bilgravs (og senere Socialdemokratiets og SF’s) ide var, at Folketinget skulle fastholde licensens 
højde i forhold til den enkelte husstand, opkræve det sædvanligt akkumulerede beløb til Danmarks Radio og lade resten 
– ca. 328 mio. kr. i 1984, idet momsen var 22% - gå til det nye TV 2. (DR’s licensindtægter var efter fradrag af moms 
1.493 mio. kr. i 1984. Danmarks Radio 1986, s. 147). 
207 Flertal imod ministeren: S+SF+RV+VS = 93. Men kun S+RV+måske SF var for et TV 2 efter entreprisemodellen = 
88. Her havde VS en nøglerolle, og ville VS overhovedet et TV 2? 
208 Til yngre læsere: Erhard Jakobsen var ikke alene ministerens partifælle, han var også hendes far! 
209 Jfr. også, at CD to gange i 1980 havde foreslået oprettelse af en fri reklamefinansieret radio, endda med Mimi 
Stilling Jakobsen som medforslagsstiller. Se bilag 1. 
210 Man kom til at vente til januar 1985, da Mediekommissionens afsluttende betænkning (1029/1985) blev vedtaget 
med en anbefaling af et brud på monopolet på landsdækkende radio. Det kom imidlertid i virkeligheden først næsten en 
snes år senere, da Sky Radio begyndte at sende i november 2003, men stoppede 15. november 2005. 
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kulturudvalget til udvalgsbehandling. Men inden den skal gennemgås, skal jeg fortælle lidt om det 
såkaldte hybridnet. 
 
7.4. Hybridnettet211 
I midten af 1980erne havde danskerne i næsten en snes år kunnet modtage udenlandsk tv fra 
nabolandene. Dvs. svensk tv i Østdanmark, vesttysk tv i Syddanmark, østtysk tv på Lolland og 
Falster samt norsk tv i Nordjylland. Ca. 63% af den voksne befolkning kunne i 1982 se en eller 
flere nabolands-tv-kanaler (Betænkning 986/1983, s. 55). Det skete enten ved, at man havde en 
kraftig individuel modtageantenne, eller ved, at man var koblet til et fællesantenneanlæg. Der var i 
1982 ifølge P&T’s opgørelse 8.600 fællesantenneanlæg i Danmark med i alt 1,2 mio. husstande 
tilkoblet (Betænkning 974/1983, s. 22). Disse fællesantenneanlæg var isolerede øer, og de var enten 
ejet af kommuner eller private sammenslutninger af brugere. Teleadministrationerne212 havde ved 
vedtagelsen af forsøgsordningen for lokal radio- og tv fået tilladelse til forsøgsmæssigt at eje disse 
anlæg med henblik på at afprøve ny digital lyslederbaseret teknik (afsnit 6.2). 
 
Nu pressede især Jydsk Telefon på for at få en permanent tilladelse og til at få lov til at koble 
anlæggene sammen med lyslederkabler. Pointen var, at lyslederne ud over at fremføre fjernsyn til 
kabel-tv-anlæggene også kunne medtage telefoni samt datatrafik. Datatrafikken var dengang et 
monopol for P&T, og dette monopol ville telefonselskaberne bryde. Hvis telefonselskaberne fik lov 
til at oprette et hybridnet, der både kunne medtage telefoni, data samt fjernsyn og radio, kunne de 
desuden forsyne samtlige husstande med udenlandsk nabolands-fjernsyn og ikke blot dem, der lå i 
nærheden af nabolandene. Og mere end det. I starten af 1980erne blev de første 
kommunikationssatellitter sendt op, og disse skabte den tekniske mulighed for at sende kommercielt 
satellit-tv til danskerne. Faktisk var en mindre engelsksproget, kommerciel tv-kanal ved navn 
Satellit Television begyndt at sende på den fælleseuropæiske forsøgssatellit OTS i april 1982, men 
den måtte ikke nedtages i Danmark213. Men i 1983 forventede man satellitter i ordinær drift, og så 
ville mulighederne for rigtigt kommercielt tv efter amerikansk forbillede pludselig blive til en reel 
mulighed eller trussel – alt efter politisk overbevisning. På et embedsmandsmøde i de 
vesteuropæiske telemyndigheders sammenslutning EUTELSAT i Paris i juni 1982 havde disse faktisk 
besluttet – uden parlamenternes vidende – at tilbyde plads på de kommende ECS-satellitter til 
kommercielt, overnationalt tv214. 
 
Mediekommissionen havde i februar 1983 afgivet betænkning om kabelproblematikken og 
fremførelse af udenlandsk fjernsyn (Betænkning 974/1983), og her anbefalede en næsten enig 
kommission, at der snarest blev oprettet et hybridnet i Danmark. Hybridnettet kunne blive et 
teknologisk spring fremad for teleadministrationerne, dansk industri og det øvrige erhvervsliv, og 
samtidigt ville det på længere sigt kunne forsyne alle danske husstande dels med en masse 
udenlandsk fjernsyn, dels med tovejs dataforbindelser og moderne telefoni. 
 
Men det var ikke billigt, og landet stod jo ved afgrundens rand, rent økonomisk. Regeringen var 
imidlertid positiv indstillet, og derfor havde kulturminister Mimi Stilling Jakobsen i sit 

 
211 Historien om, hvordan hybridnettet blev en politisk realitet, er fortalt i Lund & Mortensen 1983 a og b. Qvortrup 
1988, der fremstillingsmæssigt nærmest er et plagiat af Lund & Mortensen 1983a, fører historien et par år længere frem. 
212 Danmark havde i 1980erne fire regionale telefonselskaber samt et nationalt P&T. Se organisationsdiagram i Lund & 
Mortensen 1983a, s. 23.  
213 ”Satellite Television” blev senere opkøbt af en kendt dengang australier og omdøbt til ”Sky Channel”. Hans navn er 
Rupert Murdoch. 
214 Den utrolige historie om ECS-systemet er fortalt i Mortensen 1986 s. 9-52. Se også afsnit 8.1-4. 
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koncessionsforslag medtaget en del, der åbnede for fremføring af udenlandsk tv (L 42 1983, § 3, 
stk. 1, nr. 2). Et egentlig forslag om et hybridnet lod dog vente på sig. Der var konstateret et stort 
politisk flertal for et hybridnet allerede den 11. maj 1983, da trafikministeren havde fremlagt en 
redegørelse om hybridnettet i folketinget, der blev fulgt op af et egentligt lovforslag215. Men 
udvalget nåede ikke at færdigbehandle lovforslaget før sommerferien, og det blev ikke genfremsat 
som selvstændigt lovforslag i næste folketingssamling, 1983-84, så sagen stod i stampe, da man i 
foråret 1984 udvalgsbehandlede koncessionsforslaget om TV 2. 
 
Udvalget nåede ikke frem til en egentlig betænkning over koncessionsforslaget, idet der ikke kunne 
samles flertal for noget forslag. I stedet afgav man en beretning den 8. juni 1984, hvor fem 
mindretal fremlagde deres overvejelser. Det største mindretal bestod af  regeringspartierne. Det 
beklagede, at man ikke kunne opnå enighed om et dansk TV 2 finansieret via reklamer, så man 
kunne undgå at licensen steg yderligere eller meget beskedent (sp. 1357). Dette mindretal beklager 
også, at forslagets del om fremføring af udenlandsk tv via et hybridnet ikke blev gennemført. 
 
Socialdemokratiet, der var det næststørste mindretal,  beklager også, at der ikke blev enighed om 
hybridnettet, men lægger skylden på regeringen, fordi et forslag om hybridnet blev fremlagt i 
udvalget for sent til, man kunne opnå enighed. Men partiet er indstillet på at fortsætte 
forhandlingerne herom i næste samling. Socialdemokratiet er fortsat positiv overfor et danske TV 2 
uden for DR som en selvstændig offentligt ejet institution med licensfinansiering og organiseret 
efter entreprisemodellen og med en regional del. Reklamefinansiering afvises. Næste mindretal 
bestod af SF. SF var stadig usikker. ”Skal der etableres et dansk TV-2, bør det struktureres efter 
entreprisemodellen, finansieres ved licens og give muligheder for meget regionalt og lokalt TV.” 
(sp. 1359). SF ønsker desuden samtidighed mellem etablering af danske TV 2 og fremføring af 
udenlandsk TV. TV 2 blev – og ikke kun af SF – set som et dansk kulturpolitisk motiveret modspil 
imod udenlandsk tv fra satellitter og nabolande. Så skulle De Radikale begrunde partiets stilling. 
Der gjorde man ikke, i stedet udtrykte man blot håb om, ”at forhandlingerne om oprettelse af et 
uafhængigt dansk TV-2 i den kommende folketingssamling kan føres til en positiv afslutning” (sp. 
1359). 
 
Sidste mindretal i udvalget var Fremskridtspartiet ved Kresten Poulsgaard. Igen er han ganske 
oplysende. Han fortæller, at der havde været forhandlinger mellem regeringspartierne og 
Socialdemokratiet (NB: ikke De Radikale) om at oprette et dansk TV 2 uden reklamer. Han er glad 
for at disse brød sammen. Og han kritiserer voldsomt, at regeringen ikke har gennemført en fri 
tilladelse til at nedtage tv-programmer fra satellitterne (sp. 1360). 
 
7.5. Hybridnetsaftale presser De Radikale 
I efteråret 1984 blev der imidlertid uden for Folketinget ført forhandlinger mellem regeringen og 
Socialdemokratiet om hybridnettet. Socialdemokratiet var her repræsenteret af Ritt Bjerregaard, der 
i denne sag havde tætte kontakter til fagbevægelsen, især Dansk Metal. Dansk Metal så et industri- 
og beskæftigelsesmæssigt perspektiv i hybridnettet, og Ritt Bjerregaard havde blik for, at 
hybridnettet kunne stikke en kile ind imellem regeringen og De Radikale, og derved åbne for 
socialdemokratisk indflydelse, måske også på andre områder. Med Ritt Bjerregaard som ordfører 
genfremsatte socialdemokratiet derfor den 31. oktober 1984 det forslag til folketingsbeslutning om 

 
215 Redegørelse af 10. maj 1983 til folketinget om udviklingslinier for telekommunikationsnettet. Redegørelse nr. R 19. 
Frem FF 10700. L 207, Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Fordeling af radio- og 
fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). Frem 11. maj 1983, FF 10717, som frem A 4359, 1. 
behandling FF 11333, Beretning B 2863. 
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etablering af et hybridnet, som et stort flertal have tilsluttet sig i maj 1983. Forslaget kom til første 
behandling samme dag216. Ministeren for offentlige arbejder, CD’eren Arne Melchior, bekræftede, 
at regeringen fortsat ønskede at etablere et hybridnet, endda som starten på et landsdækkende 
bredbåndsnet (sp. 1238). Han bekræftede ligeledes, at der var underhåndsforhandlinger med 
Socialdemokratiet. De Radikale, der her var repræsenteret af Sven Skovmand, var tøvende. De var 
ikke egentlige modstandere, men de var tilbageholdende med den fremskyndelse af udviklingen, 
som de mente lå i forslaget. Derfor opfordrer de direkte til, at man skynder sig langsomt i denne sag 
(sp. 1249). Den bør belyses bedre217. SF har en lignende holdning. Ingerlise Koefoed nævner, at SF 
ikke er negativt indstillet til etableringen af et hybridnet, men at partiet også gerne vil have flere 
oplysninger (sp. 1246). VS mener endelig, at der simpelthen ikke findes gode grunde til at indføre 
hybridnettet og må derfor nærmest være imod (sp. 1251-1253). Og da socialdemokratiet var for en 
hurtig etablering af hybridnettet, så det ud til, at det kulturpolitiske flertal var ved at revne i denne 
sag. 
 
Udvalgsbehandlingen sprængte flertallet.  
 
Den 18. december 1984 blev der indgået en aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet om 
etablering af et hybridnet (aftalen optrykt i Folketingets årbog for 1984-85 s. 335-338). De Radikale 
var hægtet af, ligesom SF og VS heller ikke var med. Udvalgsbetænkningen, der er dateret 20. 
februar 1985, indeholder således en mindretalsudtalelse fra De Radikale og SF (VS var ikke 
repræsenteret i udvalget, men tilsluttede sig). Heri nævnes, at der ikke er dokumenteret noget behov 
for en forceret udbygning af hybridnettet. ”Befolkningens behov for uanede mængder af 
udenlandske [TV-] kanaler er ikke dokumenteret”(sp. 760). Og mindretallet frygter, at hybridnettet 
vil betyde, at tv-seerne kommer til at betale for erhvervslivets fremtidige behov for 
tovejskommunikation. Endelig ville mindretallet godt have set, at ”hele diskussionen om 
hybridnettet var blevet set i sammenhæng med diskussionen om øget dansk TV-tilbud”(sp. 762). 
Pointen var, at De Radikale, SF og VS fandt det uklogt at godkende og ligefrem fremskynde 
udenlandske tv-kanaler med reklame i Damark, før der var enighed om, hvordan et dansk 
kulturpolitisk modspil i form af et dansk TV 2 skulle udformes.  
 
Ved anden og sidste behandling den 26. februar 1985 blev forslaget vedtaget af et flertal bestående 
af regeringspartierne og Socialdemokratiet. SF bebrejdede Socialdemokratiet, at det ikke havde 
ventet med at tilslutte sig hybridnettet til TV 2-sagen var sejlet i havn, således at man fik samordnet 
de to projekter. Det fik Bernhard Tastesen til at rykke regeringen for et udspil i TV 2-
forhandlingerne. Hvorfor skete der ikke noget? (sp. 6602). Regeringen svarede naturligvis ikke, 
fordi den indså, at den ikke var i stand til at skaffe flertal for sit eget forslag. Kort efter vedtagelsen 
af beslutningsforslaget fremlagde Mimi Stilling Jakobsen det lovforslag, der skabte grundlag for 
etablering af et hybridnet. Det blev vedtaget i maj 1985218. 
 

 
216 B 2 1984-85, Folketingsbeslutning om etablering af er hybridnet. Frem FF 73, som frem A 451, 1. behandling FF 
1238, betænkning B 759, 2. behandling FF 6596, som vedtaget C 233.  
217 Det kan man jo altid mene, men hybridnetforslaget er nok et af de bedst forberedte og gennemarbejdede forslag om 
ny teknologi, som folketinget fik forelagt i 1980erne. Se Betænkning 974/1983, Miljøministeriet/Planstyrelsen 1983, De 
danske Teleadministrationer 1983. 
218 L 186, 1984-85. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, (Fordeling af radio- og 
fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). Frem 20. februar 1985 FF 6457, som frem A 3661, 1. 
behandling FF 7019, betænkning B 1717, 2. behandling FF 11006, 3. behandling FF 11268, som vedtaget C 669. Lov 
nr. 276 af 6. juni 1985. 
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Enigheden mellem regeringspartierne og Socialdemokratiet om hybridnettet var et hårdt slag for De 
Radikale. Partiet sad i sin ønskeposition som det, der kunne bestemme flertallet i Folketinget, men 
nu var partiet holdt ude fra ”en meget stor kultur- og samfundspolitisk beslutning, i hvert fald et 
grundlag for en meget ændret kultur- og samfundspolitik”, som partiets ordfører Lone Dybkjær 
udtrykt det under anden behandling af beslutningsforslaget om hybridnettet (sp. 6608-09). Det 
måtte ikke ske igen, var der flere medlemmer af folketingsgruppen, der mente. Og kunne regeringen 
og Socialdemokratiet lave forlig om hybridnettet, kunne de så ikke også gøre det om TV 2 (jfr. 
Poulsgaards oplysning)? 
 
7.6. Radikalt ja til reklamer i landsdækkende tv  
Dette fik De Radikale til at igangsætte et internt arbejde med TV 2-problematikken med henblik på 
at nå en afklaring inden landsmødet, der skulle finde sted i weekenden 14.-15. september 1985 i 
Aabenraa.  
 
Udgangspunktet var – ud over den lige nævnte politiske klemme, som partiet var kommet i pga. 
enigheden mellem regeringen og Socialdemokratiet – at tilhængere af reklamer i dansk tv i 
forbindelse med hybridnetsbeslutningen havde fået en god lejlighed til at fremføre et argument for 
reklamer, der også var anvendt i diskussionen helt tilbage i 1962, dengang bl.a. af Harald Nielsen, 
Venstre og senere i Radiokommissionens betænkning fra 1970 af den konservative Stæhr-Johansen: 
nemlig, at hvis danske firmaer i Danmark ikke kunne reklamere lovligt for deres produkter, ville 
danske annoncører blive tvunget til at annoncere i udenlandske tv-kanaler, der kunne modtages i 
Danmark, og herved ville en del af Danmarks reklameomsætning gå til udlandet, og danske 
virksomheder ville blive stillet dårligere i konkurrence med udenlandske virksomheder. Det var et 
erhvervspolitisk argument, der fangede den radikale kulturpolitik på det gale ben. Morgenavisen 
Jyllands-Posten kunne derfor den 13. februar 1985 (medens der blev arbejdet ihærdigt på at 
formulere betænkningen til hybridnetsbeslutningen i Folketinget) fortælle på forsiden: “Radikale 
opgiver kampen mod TV-reklamer”. Artiklen byggede på et interview med den radikale leder Niels 
Helveg Petersen og gamle udtalelser fra folketingsgruppens næstformand Ole Vig Jensen. Helveg 
citeredes for følgende:  
 
“Hybridnettet og satellitterne vil om kort tid formidle i hundredevis af udenlandske TV-udsendelser 
med reklamer. Og i den forbindelse forekommer det selvfølgelig stadig mere absurd, at Danmark 
skal gå glip af millioner af reklamekroner, fordi danske annoncører uden et dansk TV-2 med 
reklamer, vil blive tvunget til at investere i reklamer i udenlandske TV-kanaler, der så sender deres 
udsendelser og reklamer ned over danske seere. Ja, det er faktisk et forbandet godt argument for at 
sige ja til reklamefinansieret landsdækkende TV-2”.  Han betegner desuden modstanden mod 
reklamer i et dansk TV 2 som “en kamp mod vejrmøller”. 
 
Modstandere af reklamefinansiering med medieforskeren Preben Sepstrup i spidsen forsøgte med 
markedsanalytiske argumenter både i offentligheden og i direkte henvendelser til de politiske 
partier at vise, at danske annoncører aldrig ville benytte sig af udenlandske tv-stationer, fordi det 
ville medføre en fuldstændig urealistisk kontaktpris219. Men argumentet havde godt fat i De 
Radikale. På et møde i folketingsgruppen den 19. februar besluttede man sig for at fremlægge den 
nu stigende usikkerhed for hovedbestyrelsen, der skulle mødes den 23. februar i Nyborg. Den 22. 
februar gentog Morgenavisen Jyllands-Posten argumentationen, nu med Mediekommissionens 

 
219 Se f. eks. Informations kronik den 18. feb. 1985 (Mortensen & Sepstrup 1985), samt Sepstrup 1985b .  
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formand H. P. Clausen som kilde, og denne havde desuden sendt et personligt brev til De Radikales 
mediepolitiske ordfører Jens Bilgrav-Nielsen med argumentationen, og det havde gjort indtryk220. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede situationen den 23. februar, og på initiativ af formanden for De 
Radikales kulturudvalg, Mogens Flyvholm, nedsatte den et ni-mandsudvalg med repræsentanter for 
hovedbestyrelsen, folketingsgruppen og partiets kulturudvalg. Blandet medlemmerne var Flyvholm 
og Svend Slipsager fra kulturudvalget; Janne Normann og Kr. Thule Hansen fra hovedbestyrelsen; 
og de tre MF’ere Niels Helveg Petersen, Jens Bilgrav-Nielsen og Ole Vig Jensen. Opgaven var at 
komme med forslag til en decentral ramme og struktur for indhold og finansiering af TV 2221.  
Gruppen mødtes første gang en weekend i marts på Brandbjerg Højskole, hvor Slipsager var 
forstander. Mogens Flyvholm fortæller222, at størstedelen af gruppen var villige til at acceptere 
reklamer, men at Bilgrav-Nielsen stod fast på sin modstand. Om lørdagen havde man drøftet 
indhold og struktur.  
 
Bilgrav-Nielsen havde medbragt et forslag “TV-TO. DANSK-REGIONAL-TV” dateret 22. februar 
1985 (Bilgrav-Nielsen 1985). Det rummede en to-deling af TV 2 med en lille landsdækkende 
nyheds- og aktualitetsdel og 8 regioner med hver deres egen nyheds-udsendelse. Nogle af 
regionernes udsendelser kunne efter fælles aftale mellem regionslederne sendes landsdækkende. 
Bestyrelsen udpeges af kulturministeren (formanden) og de partier, der var repræsenteret i 
folketingets præsidium (fire). En stærk politisk styring. Finansiering med licens, og da der kun 
opereredes med en halv times daglig regional sendetid, overvejende til nyheder, ville stigningen 
blive beskeden. Imidlertid havde TV Syd, der dengang sendte som Danmarks Radios regionale tv-
forsøg i Sønderjylland, netop haft stor succes med fiktionsproduktionen ”Apotekeren i Broager”, 
der var sendt over tre tirsdage på DR’s landsdækkende sendernet (den 12., 19. og 26. februar 1985 
(Fangel 1993, s. 94-97)). Det overbeviste ni-mandsgruppen om, at regionerne kunne levere meget 
andet end nyheder, og man enedes om en udvidelse af sendetiden i Bilgravs forslag. 
 
Søndag formiddag drøftede man finansieringen. Der forelå løse tanker om reklame-model a la 
Vesttyskland. Dvs. med tre-fire reklameblokke, sendt før den egentlige aftensendetid begyndte. 
Desuden havde man med inspiration i Tips-ordningen, hvor staten tjente penge på spil, som den 
derefter kanaliserede til kulturelle formål, udtænkt følgende:  Hvis licensen til Danmarks Radio og 
et kommende TV 2 blev fritaget for moms – således som Mediekommissionen havde redegjort for 
det i sin Betænkning 986/1983 s. 161 og s. 94-95 – ville det give ca. 310 mio. kr. Og hvis man 
samtidig lod staten oprette et selskab, der solgte reklamer i dansk TV, kunne dette indbringe 325-
350 mio. kr. (Betænkning 986/1983 s. 35 og s. 102). Selskabet kunne ved en vækst i den samlede 
reklameomsætning indtjene et “overskud”: dvs. et større beløb end det, statskassen mistede ved 
momsfritagelsen. Dette beløb kunne anvendes til kulturelle formål a la tips-ordningen. Samtidig 
ville der ikke være nogen forbindelse mellem reklameindtjeningen og programproduktion og –
udsendelse.  
 

 
220 Sepstrup 1985b med brev fra Jens Bilgrav-Nielsen til Preben Sepstrup samt dennes svar til Bilgrav med bilag. I 
FM’s arkiv. 
221 Kilder til dette afsnit: Dagspressen fra 16. september 1985. Samt følgende interne dokumenter: 
 ”Radikal politik. Ekstra udgave”. Med håndskrevne noter af hovedbestyrelsesmedlem Marianne Jelved, der har 
udleveret dokumentet. Udateret. FM’s arkiv. ”Betænkning om TV2 og mediepolitik. Dateret 6. september 1985. MF/bm 
– HB – 600”. Med håndskrevne noter. FM’s arkiv. ”Betænkning om TV2 og mediepolitik. Det radikale Venstre”. 
Udateret. FM’s arkiv. 
222 Samtale med Frands Mortensen 18. april 2007 på Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelsen er godkendt af Flyvholm. 
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Helt vandtætte skotter! 
 
Hvis man endelig tog udgangspunkt i et “stort” TV 2 med 1.500 sendetimer årligt - som 
Mediekommissionen var gået ud fra i sine beregninger, og som ville koste 600 mio. kr. årligt - ville 
en licensstigning til finansiering af de resterede 290 mio. kr., blive på blot 150 kr. pr. husstand pr. 
år. Det var til at leve med. Efter at disse tanker var lagt frem, gik man “bordet rundt”. Den første, 
der skulle udtale sig om ideerne, var Kr. Thule Hansen. Han stod solidt og respekteret bag den 
radikale kultur- og mediepolitik, bl.a. som partiets tidligere repræsentant i Radiorådet. Han mente, 
at ideen om det statslige selskab, der kunne tjene penge på reklamerne, og som kunne bidrage til 
yderligere finansiering af kulturlivet, var en tiltalende idé. Han mente også, at skotterne så 
vandtætte ud. Dét afgjorde sagen. Også Jens Bilgrav-Nielsen kunne nu tilslutte sig. Herefter blev ni-
mandsudvalget sendt ud af lokalet, og Mogens Flyvholm og Svend Slipsager skrev straks et 
dokument sammen, der redegjorde for det samlede forslag. Kort efter mødtes det samlede udvalg 
igen og accepterede dokumentet. Altså enighed i udvalget efter det første weekend-møde, men det 
var jo ikke nok. Også partiet skulle overbevises. Derfor holdt man tæt med enigheden og begyndte 
langsomt i løbet af foråret at arbejde for tanken om reklamer i dansk tv med henblik på partiets 
landsmøde i Aabenraa til september. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede første gang ni-mandsudvalgets idéer den 11. maj, og den 15. maj 1985 
fremlagde partiets leder, Niels Helveg Petersen, i Morgenavisen Jyllands-Posten forslaget for 
offentligheden. Det blev desuden trykt som en ekstra udgave af partiets interne blad Radikal Politik. 
 
”Udgangspunktet for arbejdsgruppens oplæg er regeringens og Socialdemokratiets aftale om 
hybridnettet. Med denne aftale og som følge af udviklingen på satellit-området åbnes for 
modtagelse af et stort antal udenlandske TV-programmer i Danmark. En del af disse programmer 
vil være reklamefinansierede”. Oplægget rummer et “TV 2, som skal være landsdækkende, 
decentralt opbygget og gennem sin regionale struktur være alternativ og supplement til DR”. 
Entreprisemodellen skal sikre “en almen kulturpolitisk styrkelse af mulighederne for at producere 
TV-programmer i eksisterende og nye selvstændige TV-produktionsselskaber”. ”Regionerne skal 
være selvstændige enheder med egen ledelse. Regionernes og landsprogrammets ledelser skal  
bygges op omkring en lille styrelse på fem-ni medlemmer, der ansætter den daglige ledelse”. Den 
prekære finansiering omtales således: 
 
“DR og TV 2 skal finansieres dels ved licens, dels ved direkte bidrag fra statskassen. Udvalget 
foreslår, at der lovgives om, at staten sælger reklameplads i de to kanaler til hel eller delvis dækning 
af statsbidraget. Med denne konstruktion sikres at programarbejdet foregår helt uden forbindelse 
med salget af reklamer. Der bliver vandtætte skotter mellem programproduktion og 
programplanlægning og evt. reklamesalg. Der bliver ingen penge mellem programmer og 
annoncører”. 
 
Artiklen hed karakteristisk nok “Før de radikale kan gå med til TV-reklamer”, - for der var jo ikke 
tale om nogen vedtagelse i hovedbestyrelsen; der var behov for mere tid, før ni-mandsudvalget 
turde presse en beslutning igennem. Artiklens udgang var derfor overvejelser over, “hvilke konkrete 
krav, der skal opfyldes, før Det radikale Venstre kan støtte lovforslag, der giver staten mulighed for 
at sælge reklametid”. Bl.a. forbud imod reklame for visse varegrupper og mod politisk reklamering. 
Ni-mandsudvalget skulle derfor arbejde videre. Først den 18. august 1985 behandlede 
hovedbestyrelsen udvalgets oplæg med henblik på beslutning, men her indskrænkede man sig til at 
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beslutte om formål, struktur, indhold, ledelse og styring. Det blev vedtaget. Om finansieringen står 
der: 
 
“Både DR’s kanal og TV2’s kanal finansieres dels ved licensmidler, dels ved bidrag fra statskassen. 
Bidraget skal være i størrelsen 300 mio. kr. pr. år. Udregninger foretaget af mediekommissionen 
viser da, at etableringen af et TV2 vil betyde en licensstigning pr. år på omkring 180,00 kr.”. 
 
Intet om reklamer. Her gås virkeligt på kattepoter omkring den varme grød. Ved ikke at presse en 
stillingtagen til reklamespørgsmålet igennem sikrede udvalget sig på denne måde, at det kunne 
fortsætte sit arbejde med finansieringen “herunder konkretisere de krav, der efter radikal opfattelse 
skal opfyldes for en eventuel radikal støtte til et lovforslag om, at staten får mulighed for at sælge 
reklametid i tv-kanalerne til hel eller delvis dækning af statsbidraget”. Kravene skulle ligge klar til 
hovedbestyrelsesmødet den 13. september, dvs. dagen før landsmødet blev åbnet. Ved den 
afsluttende behandling i hovedbestyrelsen lød finansieringsforslagets centrale del således: 
 
“Anlæg og drift af TV2 finansieres ved 

a. Ressourceoverførsler fra Danmarks Radio. 
b. Licens. 
c. Statsbidrag. 
 

Statsbidraget skal være i størrelsesordenen 350 mill. kr. pr. år i 1985 kr. (P.t. udgør licensmomsen 
ca. 350 mill. kr. pr. år): Der lovgives om, at staten sælger reklameplads i både TV1 og TV2 til hel 
eller delvis dækning af statsbidraget. Da TV-reklame er en nærgående reklameform, skal følgende 
konkrete krav opfyldes for, at Det Radikale Venstre kan støtte et lovforslag, der giver staten 
mulighed for at sælge reklametid i TV: 
 

1. Reklamer på både TV1 og TV2. 
2. Reklamerne programsættes som selvstændige programmer, d.v.s. de annonceres i 

programoversigter m.v. 
3. Ikke reklamer samtidigt på begge kanaler. 
4. Reklamerne sendes før de egentlige aftenprogrammer. 
5. Reklameudsendelsernes varighed er max. 15 min. 
6. Indtægter ved salg af reklamer i TV går i statskassen”. 

 
Derefter fulgte en række etiske regler for reklamen, der tog udgangspunkt i Europarådets 
rekommandation om tv-reklamer. Forslaget blev vedtaget af hovedbestyrelsen223. 
 
”De Radikale slingrefise”, som Anker Jørgensen bittert havde kaldt folketingsgruppen, var omsider 
kommet frem til en positiv holdning til reklamespørgsmålet. Nu skulle der reklamer både i 
Danmarks Radio og i TV 2. Og under enorm pressedækning åbnede Det radikale Venstre sit 
landsmøde lørdag den 14. september med TV 2-sagen på dagsordnen. Her vedtog et flertal på to 
tredjedele af de delegerede søndag den 15. september kl. 11.41  at sige ja til reklamer i et dansk tv. 
Men med den tilføjelse, at ”beslutningen herom [i Folketinget] skal træffes på et bredt politisk 
grundlag”. Et “bredt politisk grundlag” betød, at Socialdemokratiet skulle være med i beslutningen. 

 
223 Da Frands Mortensen den 9. oktober 1985 modtog kopi af dokumenterne, som hovedbestyrelsen havde behandlet, 
skrev Marianne Jelved i et vedlagt brev: ”Papirerne viser lidt om den etapevis beslutningsproces, der antyder partiets 
kvaler. Udgangspunktet var jo Socialdemokratiets og regeringens beslutning omkring hybridnettet, hvis afklaring er en 
betingelse for et tv 2”. I FM’s arkiv. 
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Tilbage stod derfor at få afklaret, om Socialdemokratiet ville være med til reklamerne, eller om det 
kulturpolitiske flertal endnu engang skulle lide skibbrud. 
 
Man kan måske undre sig over, at Det radikale Venstre overhovedet ville inddrage salg af 
reklameplads i forslaget. Finansieringen af TV 2 var jo på plads uden reklamer, og dermed var 
vejen åben for at forlig med Socialdemokratiet og den øvrige venstrefløj. Hvorfor så ikke blot 
momsfritagelse og ingen reklamer?  Fordi Det radikale Venstre ikke ville fjerne de ca. 350 mio. kr. 
fra statens indkomster. Den “økonomiske ansvarlighed” sejrede over partiets “kulturpolitiske 
principper”.  
 
7.7. Maisteds forslag om et privat TV 2 
Efter sommerferien i 1985 mødte regeringen ikke op med et nyt forslag til dansk TV 2 i 
lovkataloget. Noget overraskende i betragtning af vedtagelsen på De Radikales landsmøde. Der var 
imidlertid igennem sommeren 1985 foregået intensive forhandlinger mellem regeringen, 
Socialdemokratiet og De Radikale.  Den 12. juni havde Kulturministeriets departementschef J. 
Harder Rasmussen anmodet Danmarks Radio’s generaldirektør Hans Jørgen Jensen om DR’s 
bistand til at løse nogle tekniske og økonomiske problemer i tilknytning til de møder, der “som en 
udløber af de politiske kontakter om et tv-2 afholdes [...] i en arbejdsgruppe, bestående af politikere 
og embedsmænd”. I et nyt brev til DR den 5. august nævner kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, 
Kulturministeriet, at den tidligere nævnte arbejdsgruppe består af “repræsentanter for regeringen, 
Socialdemokratiet og Det radikale Venstre”. Man ønsker yderligere materiale til belysning af 
opbygning af et TV 2 uden for DR efter entreprisemodellen. Der regnes med en selvstændig 
nyhedsredaktion samt 1.000 timers programudbud, hvoraf 500 timer skulle være 
entrepriseproduktion, medens andre 500 timer skulle bestå af udenlandsk, indkøbt materiale. Af 
egenproduktionen skulle regionale indslag fra seks regioner udgøre 3 timer om ugen. Regeringen 
havde således forladt koncessionstanken, og det påtænkte TV 2 ville få en megen beskeden 
programflade. Inkl. nyheder ville den sandsynligvis består af godt tre timer om dagen. Tilsvarende 
breve med anmodning om oplysninger om udgifter til entrepriseproduktion på landsfladen samt i 
regionerne blev samme dag sendt til Nordisk Film Kompagni og TV-Bornholm. Svarene indløb den 
9. og 19. august. Herefter synes sagen sat i bero, og der ikke findes flere dokumenter i 
Kulturministeriets arkiv om dette initiativ224. 
 
Regeringens passivitet blev straks udnyttet af Ole Maisted, der i vinteren 1984-85 var brudt ud af 
Fremskridtspartiet og havde dannet sit eget parti, De frie Demokrater. Han fremlagde et Forslag til 
folketingsbeslutning om igangsætning af et landsdækkende TV 2-forsøg225. Ved nærmere eftersyn 
viser det sig at være Weekend-TV’s forslag, der tidligere i februar 1985 var fremsendt til de 
politiske partier og stats- og kulturministeren (se afsnit 6.5.3) . 
 
Forslaget gik ud på at starte et tre-årigt forsøg med landsdækkende TV 2, når forsøgsordningen for 
lokal-tv udløb pr. april 1986. Dette TV 2 skulle være helt privat, idet det skulle udgøres af ”et 
aktieselskab stiftet af Danske Dagblades organisation og den danske filmbranche”. Programreglerne 
skulle være som Danmarks Radios, og DR’s radioråd, der var proppet med politikere, jfr. afsnit 
9.2.5, skulle fungere som efterkritisk programudvalg og klageinstans. Distributionen skulle 
gennemføres ved at forsøgssenderne i København, Odense, Ålborg og Århus skulle have større 

 
224 Alle breve og svar i Kulturministeriets arkiv, og nu også i FM’s arkiv. 
225 B 12, 1985-86, Forslag til folketingsbeslutning om igangsætning af et landsdækkende TV 2-forsøg. Frem 8. oktober 
1985 FF 342, som frem A 729, 1. behandling FF 645. Død i udvalget. 
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sendestyrke, og det ville herved også være muligt at lave regionale udsendelser (hvis et program 
kun sendtes fra én sender). ”Forsøget finansieres på baggrund af alternativ finansiering herunder 
reklamer” (sp. 732). Intentionen var, at dette senere skulle danne permanent grundlag for et 
egentligt TV 2. Her er altså et rigtigt forslag, om end kortfattet og sproglig noget ubehjælpsomt, der 
foreslår privat eje af et dansk, reklamefinansieret TV 2. Det fik ved førstebehandlingen den 15. 
oktober 1985 støtte fra bare fem medlemmer af Folketinget, nemlig Ole Maisted selv samt de fire 
tilbageblevne medlemmer af Fremskridtspartiet.  
 
Minister Mimi Stilling Jakobsen afviste på regeringens vegne. Der var ikke brug for forsøg, men for 
en permanent ordning. Heri var Socialdemokratiet enig. Flemming Jensen fra De Konservative 
afviste det også, men med den begrundelse, at regeringen er ”midt i de formentlig afgørende 
forhandlinger om etableringen af et landsdækkende TV 2”(sp. 647)226. Også Venstres Povl 
Brøndsted henviser til de nævnte forhandlinger mellem regeringen, De Radikale og 
Socialdemokratiet, men han truer direkte Socialdemokratiet med at lave forligt uden om det med De 
Radikale alene (sp. 648), hvad der jo nu var gode muligheder for efter det radikale landsmøde.  SF 
og De Radikale afviser ligeledes forslaget. Det er timet forkert, nu skal der laves permanente 
ordninger. Bilgrav-Nielsen: ”Det er nu tid til en endelig beslutning om et landsdækkende, regionalt 
opbygget TV 2” (sp. 649)227. Forslaget blev derefter sendt til udvalgsbehandling, hvor det døde. 
 
Ingen af partierne kommenterede forslagets indhold: der var tale om et privatejet TV 2. Igen ser det 
ud til, at dette simpelthen var så utænkeligt for andre end Maisted og Fremskridtspartiet, at man end 
ikke behøvede at argumentere imod det. Tanken om et privat, landsdækkende TV 2 lå ikke inde for 
den horisont, de øvrige politiske partier opererede i forhold til. 
 
7.8. Lokal-tv som blokering for det kulturpolitiske flertal 
Men inden Socialdemokratiets holdning til reklamer i det landsdækkende TV 2 skulle prøves i 
Folketinget, var der en anden problematik, der skulle afklares, og det var vilkårene for at fortsætte 
den forsøgsordning for lokal radio og tv, der udløb den 1. april 1986. Regeringen havde den 9. 
oktober 1985, straks efter Folketingets åbning, fremlagt et lovforslag i et forsøg på at få vedtaget en 
permanent ordning for lokal-radio og –tv228. Ifølge forslaget kan tilladelse til lokal radio eller tv-
virksomhed gives til enkeltpersoner, selskaber eller foreninger, hvor et flertal af bestyrelsens 
medlemmer havde bopæl i området. Selskabet eller foreningen skal have radio- eller 
fjernsynsvirksomhed som eneste formål (§15a, stk. 2). Forslaget udelukkede således ikke, at 
dagblade kunne få sendetilladelse, når blot der var oprettet en forening eller lignende. Tilladelsens 
indehaver skal selvstændigt udøve programvirksomheden, og denne må kun i særlige tilfælde 
omfatte programmer, der udsendes samtidigt af andre. Igen et forsøg på at undgå networking. 
Tilladelserne skal udstedes af lokale nævn. Reklamer og sponsorering af programmer tillades. Der 

 
226 Det skulle vise sig, at han tog fejl. Forhandlingerne blev ikke afgørende, men brød sammen i det tidlige forår 1986. 
227 Det er almindeligt at mene, at det er De Radikale, der har fostret ideen om TV 2’s regionale islæt. Men så vidt jeg 
kan se, er dette sted første gang i Folketinget, De Radikale nævner at TV 2 skal være regionalt. Det var langt tidligere 
blevet fremført af SF og senere af Socialdemokratiet. Den socialdemokratiske kulturminister Niels Matthiasen havde i 
øvrigt langt tidligere i januar 1972 sammen med Merete Bjørn Hanssen fra Venstre gjort sig til talsmand for en bedre 
balance mellem hovedstaden og den øvrige del af landet i programvirksomheden (sp. 2225 og 2237, 1971-72), og i 
december 1977 fremlagde han i forlængelse af denne tanke et lovforslag, der gjorde de regionale radioer til 
selvstændige offentlige institutioner, frigjort fra Danmarks Radio. Forslaget blev ikke vedtaget, se bilag 1. 
228 L 31, 1985-86. Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Lokal radiovirksomhed). 
Frem 9. oktober 1985 FF 437, som frem A 905, 1. behandling FF 608, betænkning B 273, 2. behandling FF 4129, 3. 
behandling FF 4662, som vedtaget C 151. Lov nr. 589 af 19. december 1985. Loven endte med kun at tillade permanent 
lokal radiovirksomhed, jfr. afsnit 7.9 
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ydes ikke statslige tilskud til drift af programvirksomheden, ligesom kommuner ikke får pligt til det 
(men kan altså gøre det). Forsøgsordningens finansieringsformer bør fortsat kunne anvendes dvs.: 
”gaver, medlemskontingenter, lytterhilsner, bingosalg, salg af sendetid, abonnement m.v.” (sp. 
924). Ordningen har som formål ”at udvide borgernes muligheder for at formidle og modtage 
oplysninger, underholdning m.v. inden for det lokale område, som udgangspunkt den pågældende 
kommune” (sp. 912). Til at varetage den overordnede styring af ordningen, herunder at forhandle 
med P&T for derefter at træffe den endelige administrative afgørelse om fordeling af sendestationer 
på lokalområder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder, nedsætter kulturministerens et 
centralt udvalg (§15i, stk. 1). 
 
Forslaget var udarbejdet på baggrund af Lokalradio- og –TV-udvalgets 2. rapport fra august 1985 
(Betænkning 1047/1985). Og spørgsmålet om principperne for frekvensfordeling var centralt (jfr. 
senere i afsnit 13.15.5). Lovforslaget har i spalterne 918-19 en gennemgang af de sendemuligheder, 
der findes for lokal-tv. Der er to muligheder for terrestrisk lokal-tv i en permanent ordning.  Enten 
anvendes det tredje frekvenssæt således, at der i en geografisk jævn fordeling etableres 70-90 
sendere, hvorved ca. 1/4 af Danmarks areal kan dækkes. En meget stor del af befolkningen vil 
kunne nås (ca. 75%), hvis man placerer senderne i byerne. Eller også udnytter man den mulighed, 
der kan opnås, hvis et TV 2 med regional opdeling efter amter etableres via den andet frekvenssæt 
på UHF-sendernettets 16 master. Dette tredje frekvenssæt er sikret landsdækning, og lokal-tv 
sendernes placering her vil derfor muliggøre udsendelser til samtlige husstande inden for det 
enkelte amt. Hvis et amts lokale tv-selskaber kan enes om en fordeling af sendetiden i et 
sendesamvirke, ville alle udsendelser kunne ses af alle i det pågældende amt (Betænkning 
1047/1985 s. 63-64, L 31 sp. 918-919). Tilsammen vil de 16 sendesamvirker blive landsdækkende, 
og hvis f.eks. arbejderbevægelsen fik adgang til hvert sendesamvirke, ville den reelt råde over et 
landsdækkende TV4, jfr. historien om Dan-TV i afsnit 6.4 og senere i afsnit 13.15.5. 
 
Hvis et TV 2 og lokal-tv begge etableres via de 16 nye sendemaster, vil ordningen indeholde 
betydelige samfundsmæssige besparelser, idet husstandene da kun skal anvende én UHF-antenne til 
at modtage både TV 2 og lokal-tv. Lovforslaget indeholder dog ingen beregninger, og det tager ikke 
stilling til hvilken af de to løsninger, ministeren vil anbefale. 
 
Første behandling var 15. oktober 1985 umiddelbart før, Folketinget behandlede Ole Maisteds 
tidligere gennemgåede forslag om et forsøg med privat TV 2. Jeg skal koncentrere min gennemgang 
omkring de to elementer, der i denne forbindelse er centrale i arbejderbevægelsens og 
Socialdemokratiets politik – finansieringen og dagbladenes mulighed for at få egen sendetilladelse. 
På dagbladsfronten var situationen den i efteråret 1985, at arbejderbevægelsen kontrollerede tre af 
de i alt 47 dagblade, ét dagblad i hovedstaden, og to i Provinsen. Blandt de øvrige 44 aviser var de 
29 tilknyttet de borgerlige partier, ét var kommunistisk og 14 erklæret uafhængige (Danmarks 
Statistik et. al 1993, s. 88. Se senere i afsnit 9.1.1 og 9.2.1). 
 
Først dagbladene. Ministeren nævner ikke direkte dagbladenes mulighed for at få egen 
sendetilladelse i loven, og i debatten glider hun også uden om dette. Regeringspartiernes ordførere 
er imidlertid faste i deres tilslutning. Flemming Jensen fra De Konservative siger i sit første indlæg: 
”Jeg har bemærket, at nogle har vendt sig imod, at pressen skulle have en tilladelse. Det gør vi ikke. 
Vi ser gerne de mange radioer præget af vidt forskellige synspunkter, men har svært ved at forstå, at 
egentlige professionelle folk skal lukkes ude. Dels skal pressen være med til at give Danmarks 
Radio en kvalificeret konkurrence, dels er det vel endnu ikke forbudt, at man kan sit stof” (sp. 
611f.). Povl Brøndsted fra Venstre er glad for, at ministeren i modsætning til indstillingen fra 
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Lokalradio- og TV-udvalget har givet dagbladene mulighed for en sendetilladelse. ”Det 
forekommer grotesk, at nogen kan finde på at straffe de dagblade, der gennem mange år på dygtig 
vis har stået for nyhedsformidlingen og medvirket til aktiv samfundsdebat. Dagbladene har 
erfaringen, ressourcerne og den arbejdskraft, der bedst af alle har mulighed for at gøre lokalradio og 
lokal-tv til noget interessant og bæredygtigt” (sp. 614). Ordførerne for de to øvrige regeringspartier, 
De Kristelige og CD, nævner ikke dagbladsproblematikken. 
 
Det gør til gengæld oppositionen. Bernhard Tastesen fra Socialdemokratiet starter kort og kontant 
med i overensstemmelse med arbejderbevægelsens overordnede mediepolitik at afvise dagbladenes 
mulighed for at få sendetilladelse: ”ministeren vil ikke give sendetilladelse til kommuner og andre 
offentlige myndigheder. Det har vi noteret os. Vi vil til gengæld ikke give tilladelse til 
enkeltpersoner, dagblade eller erhvervsvirksomheder.” (sp. 610). Han uddyber dette senere i forhold 
til Brøndsteds udsagn: ”Hr. Brøndsted er jo valg på Fyn og Fyn er et fantastisk godt eksempel til 
illustration af, hvad det er, vi mener. På Fyn havde man for 30 år siden en blomstrende skov af 
dagblade, flere i hver by, på et tidspunkt så galt 5 stykker i Odense. I dag har man på Fyn ét 
dagblad, der udkommer i Odense, og ét dagblad, der udkommer i Svendborg. Det ville være helt 
urimeligt, hr. Povl Brøndsted, hvis disse dagblade skulle kunne eje TV-stationer eller radiostationer 
rundt omkring i de  fynske bysamfund, blot fordi man sikrede sig en majoritet hos folk, der boede i 
den pågældende kommune. Dermed gavner man ikke en mangfoldighed i ytringsfriheden, men man 
får et mediemonopol som det mediemonopol, vi på dagbladsområdet har set udvikle sig 
eksempelvis på Fyn, som jeg nævnte her” (sp. 642).  Brøndsted svarer: ”Jeg synes, disse dagblade 
netop har vist, at de med deres monopol i høj grad kan betjene deres egn og deres område med 
alsidighed. Jeg synes, det er synd at mistænkeliggøre de mange gode dagblade, der er kommet i den 
situation, som de i virkeligheden ikke selv er skyld i [!]. Hr. Tastesen ved lige så godt som jeg, at 
mange af disse blade har kæmpet og kæmper med meget vanskelige økonomiske forhold, og derfor 
ved de selv, at deres eksistens afhænger af, at monopolet ikke misbruges, men at de er alsidige. 
Derfor synes jeg, at de i deres arbejde har bevist, at man ikke på forhånd kan beskylde dem for 
ensidighed og derfor udelukke dem fra at være med i det lokale radio- og TV-arbejde” (sp. 643). 
 
Socialdemokratiets kritik af dagspressen får højre side af oppositionen på barrikaderne. Kresten 
Poulsgaard fra Fremskridtspartiet: ”Dengang vi startede med aviser i dette land, forlangte man da 
forsøg, forlangte man, at de skulle dokumentere, at de kunne skrive, at de kunne ordentligt dansk? 
Forlangte man alt det? Selvfølgelig gjorde man ikke det, og selvfølgelig er radio og TV at 
sammenligne med det trykte ord. Enhver, der  har lyst til at gå i gang med at lave en radio eller et 
TV, skal da bare starte [...]. Prøv at høre, hvad der fra venstrefløjen blev sagt! Man misbruger jo 
ordet frihed, for frihed i venstrefløjen, det er, at Danmarks Radio fortsat skal have monopol, så de 
journalister, der bliver uddannet på den røde højskole oppe i Århus, fortsat skal have eneret på at 
informere befolkningen. (Tilråb). Ja men det er jo kendsgerningen. Kendsgerningen er jo simpelt 
hen, at vi ikke havde haft et socialistisk Danmark, hvis vi havde haft fri radio og TV. Men man 
sidder på et magtmonopol, som man selvfølgelig ikke ønsker brudt” (sp. 626f.). 
 
Den hadske tone i forhold til Danmarks Radio, jeg tidligere dokumenterede i afsnit 5.7, er 
stadigvæk dominerende her, mindre end ét år før den endelige vedtagelse af loven om TV 2.  
 
Ole Maisted, De frie Demokrater, følger op og kobler kampen om lokal-tv sammen med situationen 
på dagbladsmarkedet. ”Jeg forstår udmærket den klemme, [ministeren] er i, når jeg har hørt på det 
radikale venstre, som jo gerne vil være formynder og bestemme, hvad den danske befolkning skal 
se, høre og læse, og når jeg har hørt socialisternes angreb på pressen i dag, hvor de jo klart og 
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tydeligt har givet udtryk for, at de ikke mener, at den trykte presse i Danmark varetager 
ytringsfriheden. De mener – og det har de jo sagt heroppe – at der er monopol overalt i landet, som 
altså styrer meningsdannelsen. [...] Men man har altså fra venstrefløjens side sagt, at det, man 
frygter allermest, er, at man får de samme tilstande, som vi har i den danske presse i dag, og det vil 
man så forhindre ved, at der skal gives offentligt tilskud. Der skal være offentlig finansiering, som 
bestemmes af Socialdemokratiet, SF og VS, og så kan man selvfølgelig også hurtigt regne ud, hvad 
der bliver ud af det” (sp. 628-29). 
 
Men SF og De Radikale var ikke fuldstændigt afvisende for at tage dagspressen med blandt dem, 
der kunne få en sendetilladelse. Ingerlise Koefoed: ”Vi synes heller ikke, det bør være uden mange 
overvejelser, at man giver dagblade mulighed for at lave radio-TV-selskaber. Det kan måske nok 
lade sig gøre i hovedstadsområdet, hvor vi har mange forskellige dagblade af mange forskellige 
observanser, men så snart vi flytter uden for voldene, oplever vi jo, at det de fleste steder er et 
enkelt dagblad, der sidder på den skriftlige information til befolkningen om nyheder o. lign., der har 
monopoliseret -  hvad enten det nu har været med vilje eller ej – nyhedsformidlingen, og hvis  disse 
enkeltdagblade rundt omkring også får mulighed for at lave lokal-TV og lokalradio, vil 
monopoliseringen efter vor mening blive endnu mere udtalt” (sp. 616).  
 
Jens Bilgrav-Nielsen fra De Radikale antyder et kompromis: ”I udvalget [vil der komme en meget 
indgående diskussion] om, hvorvidt enkeltpersoner skal kunne få en tilladelse, og navnlig, hvorvidt 
dagblade skal kunne få en selvstændig tilladelse. Jeg vil gerne sige det sådan, at vi mener, både 
enkeltpersoner og dagblade skal kunne spille med, men det er klart, at i og med, at man f.eks. lukker 
dagbladene ind, så giver man en institution som dagbladene, der har specielle forudsætninger, 
fortrinsret på visse områder. Den diskussion synes jeg vi bør tage ret afslappet, for at vi kan se, 
hvordan vi kan sammenpasse hensynet til at få professionelle - og jeg tænker navnlig på, at det er 
vigtigt med de professionelle på nyhedsformidlingsområdet – med, at vi også lader andre, mindre 
professionelle være med til at producere radio- og gerne også TV-programmer” (sp. 618-19). 
 
Men hensyn til reklamefinansiering var modstanden mere tydelig. Socialdemokratiet, SF og VS var 
klart imod. De Radikale, der jo på landsmødet i september havde stemt for delvis 
reklamefinansiering af et dansk TV 2, var imidlertid også modstander af reklamer i lokal-TV og 
lokalradio – i hvert fald i den form, som ministeren ville tillade. Bilgrav mente, at der ikke var 
vandtætte skotter mellem reklamer og programpolitik, og at 
“de programmer, der så bliver lagt i de stationer, der virkelig egner sig for reklamefremføring, 
bliver programmer, der i høj grad vil tilgodese de firmaer, som reklamerer i de pågældende 
stationer” (sp. 619). Derfor afviste han forslaget, der herved havde flertal imod sig. Flere havde dog 
antydet, at man hurtigt kunne vedtage en ordning for en permanent lov om lokalradio, medens 
flertallet ville afvente udviklingen omkring TV 2, før det ville lovgive om en permanent ordning for 
lokal-tv. Forslaget blev sendt til Kulturudvalget den 15. oktober 1985. Og inden udvalget afsluttede 
arbejdet, fremsatte De Radikale et beslutningsforslag, der bestemt ikke førte til et bedre samarbejde 
mellem dette parti og socialdemokraterne. 
 
7.9 Politiske udsendelser i lokalradio og –tv 
Beslutningsforslaget om retningslinjer for politiske udsendelser i lokalradio og –tv  blev fremlagt af 
Jens Bilgrav-Nielsen, Bernhard Baunsgaard og Niels Helveg Petersen den 29. oktober 1985 og var 
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til første behandling den 31. oktober229. Det indeholdt to elementer. Dels et forbud imod salg af 
sendetid ”til politiske partier og til politiske formål”, dels et ønske om, at alle opstillede partier og 
lister fik ligelig adgang til lokalradio og lokal-tv (sp. 2117-18). Begrundelsen var, ”at ikke alle 
partier og lister er i stand til at betale den pris, stationerne forlanger”. Resultatet kunne blive, at “ 
kun et enkelt eller nogle ganske få partier vil dominere i de lokale radio- og TV-stationers 
udsendelser. Dette betyder, at ytringsfriheden under disse forhold er stærkt begrænset” (sp. 1219). 
Nye regler måtte derfor sikre, at de lokale radio- og tv-stationer forpligtes til at give de opstillede 
partier og lister samme tidsmæssige adgang. Det var et forsøg på at overføre de retningslinjer, der 
gjaldt for public service-institutionen Danmarks Radio, til de lokale medier. Og samtidigt et 
frontalangreb på arbejderbevægelsens strategi for de lokale elektroniske medier. Blev det 
gennemført ville forslaget dels ramme de mange lokale radiostationer og de syv tv-stationer med 
tilknytning til arbejderbevægelsen hårdt økonomisk: de ville gå glip af de mange penge, de fik for at 
stille sendetid til rådighed for fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Og dels ville det 
meningsmæssige forspring i nogle lokale områder, som arbejderbevægelsen mente at have 
erhvervet gennem sendetilladelser, blive reduceret.  
 
Forslaget var vedlagt et notat fra Kulturministeriet, hvori det blev slået fast, at salg af sendetid er 
tilladt uden specielle begrænsninger, og der kan således i forsøgsordningen også sælges sendetid til 
udsendelse af politiske budskaber (sp. 1221). Ved folketingsvalget den 10. januar 1984 tog tre 
radioer og tre tv-stationer betaling, og ved EF-parlamentsvalget den 14. juni 1984 tog to radioer og 
ingen tv-stationer betaling - ifølge det oplyste (sp. 1222). 
 
Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen indledte med at påpege, at tidspunktet for fremsættelsen var 
meget sen: der var kommunalvalg om tre uger den 19. november 1985, og det var praktisk taget 
umuligt at gennemføre en lov og at implementere den inden denne dato. Måske skulle forslagets 
ideer – som hun i øvrigt var åben over for - derfor indarbejdes i forslaget til den permanente lov, 
som tinget havde til behandling, og som nu lå i kulturudvalget (L 31, 1985-86, se bilag 1). Bernhard 
Tastesen skoser også De Radikale for tidspunktet og kalder det ”De Radikales reklameindslag i den 
kommunale valgkamp”. Men han har også nogle principielle betragtninger: ”lige så vel som 
dagblade bør radio- og TV-stationer i nærmiljøet have fuld frihed til at lægge deres egen 
redaktionelle linje. Alle medier beskæftiger sig i større eller mindre grad med udsendelser, der har 
et politisk indhold. [...] Hvorfor har man for resten ikke stillet forslag om, at dagspressen skulle 
underlægges de samme alsidighedsregler? det kunne da f. eks. være interessant at se, hvordan Skive 
Folkeblad eller Land og Folk eller Børsen kom til at se ud i så fald [...]. Vi mener, at friheden skal 
blomstre i hvert bed, frem for at alle blomsterbede skal komme til at ligne hinanden” (sp. 1454f.). 
 
Fleming Jensen fra De Konservative hæfter sig ved det, han opfatter som socialdemokraternes 
dobbeltmoral: ”De hidtil svorne modstandere af reklamer i TV benytter nu den økonomiske styrke, 
de  har, til at annoncere, reklamere og bringe politiske budskaber mod betaling, en betaling, der i 
visse tilfælde er prohibitiv, og dermed gøre mediet til et monopol, og her er forskellen til 
dagspressen”. Senere: ”skal TV og radio kun være for dem, der kan betale? skal det være dem, der 
har mange penge, der skal kunne skabe sig dette monopol? Det er, sådan har jeg forstået det, hvad 
det forslag, vi behandler i dag, søger at hindre; for i dag er der frit slag” (sp. 1455). Han er tydeligt 
bekymret for den styrke, fagbevægelsen var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt blev kraftigt 
omtalt i dagspressen (se afsnit 6.4.2 om kampagnen i Berlingske Tidende). Helge Sander fra 

 
229 B 30, 1985-85. Forslag til folketingsbeslutning om retningslinjer for politiske udsendelser i lokalradio og –TV. Frem 
29. oktober 1985 FF 1158, som frem A1217, 1. behandling 1452. Død i udvalget. 
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Venstre følger op: ”jeg synes, vi skulle prøve at gøre det helt klart, at vi taler om reklamer i dag i 
forbindelse med de politiske budskaber, og hvis man er enig med os i det, så lad os afgøre med det 
samme, hvad der skal ske fremover. Så behøver vi ikke vente til den 31. marts 1986, hvor 
forsøgsordningen slutter. Men nu  får vi altså demonstreret A-pressens monopol for fagbevægelsens 
tvangsudskrevne midler, og så er det altså åbenbart helt i orden” (sp. 1457). Han mener, at hvis 
socialdemokraterne kan gå ind for de politiske reklamer, så bør de også gå ind for reklamer i et 
kommende dansk TV 2. ”Lad mig sige helt klart, at venstre siger ja til reklamer i alle de 
elektroniske medier. Vi føler, at det er naturligt, at man tager alle former for reklamer med, uanset 
om det er i et landsdækkende TV 2 eller det er på de lokale stationer, såvel radio som TV” (sp. 
1458). 
 
Ingerlise Koefoed fra SF sætter fingeren på problemets kerne: skal salg af sendetid overhovedet 
accepteres? Hvis salg er en del af en permanent ordning, mener hun ikke, at man kan udelukke salg 
af sendetid til politiske partier. Og hvis salg af sendetid ikke er tilladt, hvorfra skal lokal-tv-
stationernes indtægter da komme? Reklamefinansiering eller statsstøtte? Niels Helveg Petersen fra 
De Radikale har samme holdning til det principielle i sagen: ”Ønsker vi i Danmark, at man skal 
kunne sælge sendetid, lave politisk reklame i de elektroniske medier, eller gør vi det ikke? Det er 
hovedspørgsmålet, og det kom hr. Tastesen slet ikke ind på [...]. Personligt finder jeg det 
afskrækkende, hvis vi skulle få tilstande, hvor man kan købe sig mandater, og jeg ved godt, at det i 
denne diskussion i særlig grad er socialdemokraterne, der føler sig ramt. Det kunne man unægtelig 
også høre på hr. Tastesens indlæg, og det er selvfølgelig, fordi der er nogle socialdemokratiske TV-
stationer, der sælger sendetid til priser, som formentlig kun socialdemokratiet og måske et eller to 
andre partier har råd til at betale. Men i virkeligheden er dette jo ikke vendt imod socialdemokratiet 
eller imod noget andet parti. Det drejer sig om et princip. Jeg vil vove den påstand, at åbner man for 
at sælge reklame eller sendetid i TV og radio, så er  det såmænd ikke socialdemokratiet, der i det 
lange løb får mest glæde af det. Det vil forholde sig modsat, det vil snarere – det viser i hvert fald 
erfaringerne fra udlandet – være andre kræfter, kapitalkræfter, der får mest glæde af politisk 
annoncering” (sp. 1462f.) 
 
Ole Maisted fra De frie Demokrater borer i modsætningen mellem Socialdemokratiet og Det 
radikale Venstre. ”Det er vidunderligt, at de to forbudspartier kan komme op at toppes om reklame i 
radio og TV. Socialdemokratiet kan selvfølgelig dårligt forsvare sine synspunkter, men det har jo et 
glimrende selskab, Dan-TV, der er nært knyttet til socialdemokratiet, og mener selvfølgelig, at der 
skal være reklamer, når det drejer sig om kommunalvalget. Så har vi det radikale venstre, som er 
overdækket i det andet statsmonopol, Danmarks Radio og TV, til overflod og dér taler man 
minsandten om alsidighedsproblemerne, skønt enhver ved, at det dirigeres af den journalistiske 
frihed og væsentlighedskriterier og intet andet! Man kan sige meget ondt om Danmarks Radio, men 
det er i hvert fald ikke dens skyld, hvis de røde ikke vinder det lokalvalg, vi skal til den 19. 
november” (sp. 1466). 
 
Tastesen svarer Sander og Helveg Petersen: ”Det må vel være naturligt, at de radiostationer og TV-
stationer, som arbejderbevægelsen står bag, opfører sig nøjagtigt som alle andre radio- og TV-
stationer med denne ret, hvilket administrationen af den nuværende lovgivning – som regeringen 
har ansvaret for – giver mulighed for. Dernæst vil jeg sige, at socialdemokratiets holdning er 
konsekvent. Vi er imod reklamer, og i konsekvens af, at vi er imod reklamer, er vi også imod 
politisk reklame, når fremtidige ordninger skal udformes. Hvis det derimod skulle ske, at det 
radikale venstre og regeringen enes om kommercielle reklamer, så må vi tage det til efterretning, 
men hvis man går ind for kommercielle reklamer, ville det dog være mærkeligt, om man ville 
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udelukke demokratiske politiske partier, religiøse grupper og interesseorganisationer fra at komme 
til orde gennem reklamer. Men det er en anden sag” (sp. 1479). 
 
Forslaget blev sendt til Kulturudvalget, hvor det indgik i behandlingen af L 31, 1985-86. 
Udvalgsbehandlingen førte til, at lokal-tv-delen blev taget ud af forslaget mod, at udvalget og 
ministeren lovede hinanden, at ordningen for lokal-tv skulle være afklaret inden 1. februar 1986 
ved, at ministeren inden da havde fremsat et nyt lovforslag, som partierne kunne tage stilling til 
(forsøgsordningen udløb 31. marts 1986).  
 
Tilbage stod lokalradio, hvor et meget stort flertal anbefalede en permanent ordning, men uden at 
løse finansieringen. Ordningen blev vedtaget den 13. december af alle partier i Folketinget (Lov nr. 
589 af 19. december 1985, se detaljer i afsnit 9.4.3). 
 
Det kulturpolitiske flertal, bestående af De Radikale, SD, SF og VS var på dette tidspunkt 
stadigvæk principielle modstandere af reklamer i de lokale elektroniske medier. Og det gjaldt al 
reklame, også politiske reklamer. Derimod er det uklart, om de også var modstandere af at sælge 
sendetid, således som Ingerlise Koefoed formulerede det principielle spørgsmål under første 
behandling af L 31, 1985-86. Socialdemokraterne og De Radikale var stærkt uenige om 
arbejderbevægelsens mulighed for at udnytte forsøgslovens tilladelse til at sælge sendetid, også til 
politiske partier. Og Socialdemokratiet løftede til slut ved førstebehandlingen en truende finger: 
Hvis De Radikale laver forlig med regeringen om reklamer i TV 2, vil partiet udnytte sin styrke på 
det lokale niveau til at udsende politisk reklame. 
 
7.10. Permanent ordning for lokal-tv? 
Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen fremsatte herefter den 30. januar 1986 et nyt forslag til en 
permanent ordning for lokal-tv230. Og nu hastede det, forsøgsordningen udløb nemlig den 31. marts 
1986. Lovforslaget var en gentagelse af dele af det tidligere forkastede, og indeholdt derfor en 
tilladelse til reklamer (§ 1 litra 7) samt en tilladelse til at erhvervsvirksomheder, herunder dagblade, 
også kunne få en sendetilladelse (§1 litra 4, samt Almindelige bemærkninger sp. 4232). Desuden et 
forbud imod networking (§ 1, litra 6). Enhver statsstøtte til driften var desuden afskaffet. Forslaget 
blev fremlagt medens kampagnen imod Dan-TV var på sit højeste. Om de frekvensmæssige 
muligheder for lokal-tv gentages principperne fra det lovforslag om permanent ordning for lokal-
TV, der ikke blev vedtaget. Dvs. enten kan 1/4 af landet dækkes med lokal-tv, og hvis senderne 
placeres i byerne vil ”en meget stor del af befolkningen” kunne nås (sp. 4233). Eller også udnyttes 
den mulighed for bl.a. en tredje tv-kanal, der opstår ved etableringen af sendestationer til TV 2.  
 
En række af forslagets elementer var naturligvis igen et angreb på fagbevægelsens strategi, der gik 
ud på via et samarbejde mellem de lokale radio- og tv-stationer, bevægelsen kontrollerede, at skabe 
et alternativ til netop dagbladene, der i provinsen næste alle var af borgerlig observans. 
 
Jeg vil se lidt nærmere på forslagets del om forbud imod networking, der naturligvis især var rettet 
imod Dan-TV, som Kulturministeriet i november 1985 havde bedt om en undersøgelse af. Og 
hvorfor networking var så interessant på dette tidspunkt fremgår klart af et interview, Information 
havde med SF’s kulturpolitiske ordfører Ingerlise Koefoed den 10. december 1985. Journalisten 
spørger, og Koefoed svarer: “- Frygter du ikke, at A-pressens DAN-TV skal sætte sig på et 

 
230 L 168, 1985-86. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Lokal radio- og 
fjernsynsvirksomhed). Frem 30. januar 1986 FF 6276, som frem A 4277, 1. behandling FF 7120, beretning 30. maj 
1986 B 2285. 
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kommende tv-2? ’Jeg kan godt blive forskrækket over noget af det, DAN-TV laver, og det kan da 
godt være, der ligger nogle socialdemokrater og lurer bagved de øjeblikkelige langstrakte manøvrer 
omkring tv-2. Men DAN-TV kan kun slå bredt igennem, hvis der vedtages tilladelse til network-tv, 
og det tror jeg ikke, de borgerlige partier vil give A-pressen mulighed for’”. 
 
Netværks-forbuddet var formuleret således i §15a, stk. 3: “Tilladelsens indehaver skal selvstændigt 
udøve programvirksomheden. Programvirksomheden må kun i særlige tilfælde omfatte 
programmer, der udsendes samtidigt af en anden indehaver af en tilladelse”. Bemærkningens 
centrale del lød således: “Stk. 3 vedrører det overordnede ansvar for ledelsen af 
programvirksomheden og sigter navnlig til at forebygge dannelsen af et såkaldt network, dvs. 
oprettelsen af et fast samarbejdsforhold, der indebærer at to eller flere lokale radio- eller tv-
foretagender udsender de samme programmer over flere sendere, samt at ledelsen af en virksomhed,  
specielt vedrørende programmerne, helt eller delvis går over til en anden end tilladelsens indehaver. 
Det er ikke hensigten at udelukke et konkret samarbejde mellem de lokale radio- og tv-
virksomheder om udveksling af programmer m.v.”. 
 
Denne problematik vil jeg senere vende tilbage til (afsnit 13.4.2 og 13.19.3 og 13.19.10.2), dels 
fordi dens indhold blev omdiskuteret, og dels fordi selve netværks-tanken langt senere fik en vis 
betydning for TV 2’s historie, nemlig da TvDanmark blev etableret i 1997. 
 
Første behandling af lovforslaget foregik i folketingssalen den 13. februar 1986. Bernhard Tastesen 
fra Socialdemokratiet indledte med at henvise til de forhandlinger om et TV 2, der foregik uden for 
Folketinget. Ifølge dagens aviser skulle Socialdemokratiet være hægtet af (sp. 7120). Det fremgår 
senere af Bilgrav-Nielsens indlæg, at forhandlerne nu er i gang med 6. udkast til lov om TV 2 (sp. 
7153). Tastesen følger sig imidlertid ikke hægtet af, idet han mener, at det forslag, der ligger på 
ministerens bord i høj grad svarer til Socialdemokratiets tanker. Kun er man uenige om 
reklamefinansieringen, som han stadigvæk er modstander af231. Lovforslaget om lokal-tv afviser 
han, ligesom den øvrige del af det kulturpolitiske flertal gør det. Han vil fortsat ikke give 
dagbladene adgang til deres egen sendetilladelse. Han er bange for, at dette sammen med 
reklamefinansieringen vil føre til, at dagbladene udnytter deres økonomiske styrke til også at skabe 
et monopol på lokal-tv. Han erkender, at med afvisningen af reklamer står lokal-tv med et 
økonomisk problem, som han må bidrage til at løse. Men han har ikke noget konkret forslag. 
Tastesen stod desuden med et legitimitetsproblem. Arbejderbevægelsens lokale medier havde i et 
ikke ubetydeligt antal tilfælde overtrådt det gældende forbud imod sponsorering og reklamer i 
lokal-TV. Skandalerne i tilknytning til Dan-TV bliver revet ham i næsen af den konservative 
Flemming Jensen (sp. 7123).  
 
Og ministeren er også ganske skarp i denne replik: ”Jeg er lidt bedrøvet over, at hr. Tastesen kan stå 
og få sig selv til at fremstille det, som om det, regeringspartierne ønsker, er, at nu skal den 
borgerlige presse sætte sig på alt det her. Jeg synes, det er fantastisk i betragtning af den udvikling, 

 
231 Tastesens fortolkning bekræftes af et personligt brev fra Jørgen Kleener til undervisningsminister Bertel Haarder, der 
(mærkeligt nok) findes i Kulturministeriets arkiv. Kleener skriver den 7. februar 1986 om det forslag efter 
entreprisemodellen, der forhandles om: “Kære Bertel! Jeg er ked af, at TV 2 er blevet et så følelsesbetonet og personligt 
problem for dig. Oprigtigt talt har jeg ikke gjort andet end at sige min ærlige mening til dig – hele vejen igennem. [...] 
Jeg anser fortsat forslaget som helt igennem socialdemokratisk og jeg synes det er dygtigt at få os til at lave arbejdet, 
uden at det kommer til at bære noget præg af vore egne grundholdninger”. Om entreprisedelen skriver Kleener: “Det er 
vitalt, at entreprisen udbydes i blokke. Ellers vil I få en filminstitutmodel af reneste karakter, med forbundne kar 
imellem TV 2 bestyrelse/direktion og udvalgte entreprenører. For at et TV 2 kan blive tilstrækkelig kvalitetsfuld må en 
entreprenør have en kasstionsmulighed, og det kræver en vis størrelsesorden af produktionsapparatet/potentiel”.  
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vi har set i forsøgsordningen. Hvem er det, der må melde pas den 1. april?  Jeg ved ikke, om det er 
Dan-TV eller A-pressen, eller hvad de nu hedder alle sammen rundt omkring. [...] Var det egentlig 
urimeligt, hvis vi var nogle, der følte, at vi kunne trænge til et modspil over for den kæde af TV-
stationer, som jeg synes skal være der? Jeg synes ikke, den skal være der som en kæde, for det er i 
strid med loven. Lad os sige, at fagbevægelsen i de større byer vil lave en TV- eller en radiostation. 
Det er der da ingen der skal hindre den i. Men hvis man udelukker dagbladene, og hvis man 
udelukker reklamefinansiering, er der ingen, der kan tage den konkurrence op [med LO og 
fagforbundene], og det tror jeg godt hr. Tastesen ved.” (sp. 7151). 
 
Dvs. Mimi Stilling Jakobsen her eksplicit opfatter dagbladene som et ideologisk modstykke til 
fagbevægelsens indsats på lokalradio og –tv-området. En ironisk bekræftelse på det rigtige i 
arbejderbevægelsens mediepolitik. 
 
SF’s ordfører Birthe Hansen fremlægger i debatten en finansieringsmodel, nemlig en art højskole-
løsning. Staten skal yde tilskud på 85% af driftsomkostningerne, dog med et loft. Det vil betyde en 
udgift på 100-125 mio. kr. årligt anslår hun. Denne støtte ville være på linje med statens støtte til 
andre kulturaktiviteter. Steen Tinning fra VS bider sig fast i denne problematik og spørger flere 
gange Jens Bilgrav-Nielsen, hvad han mener om en sådan ordning. Hvis De Radikale vil tilslutte 
sig, har denne ordning nemlig et flertal bag sig, og dermed ville lokalradio og –tv være sikret en 
permanent tilstedeværelse som alternativ til dagspressen. Men på ægte radikal vis svarer Bilgrav 
ikke, men siger i stedet:  
 
”Hvis det skulle vise sig, at der er stemning for at ændre loven om lokalradio og –TV således, at 
dagbladene skulle have en anden og lettere adgang end den, vi formulerede vedrørende 
lokalradio[232], så vil det betyde, at der gives en særfordel til etablerede dagblade på dette område. 
Så må det for mig betyde, at man med offentlige midler støtter de andre, der ikke har disse 
umiddelbare særfordele” (sp. 7131). Bilgrav-Nielsen foretager sig to ting i dette indlæg: dels 
undlader han at svare på, om De Radikale er med på SF’s finansieringsforslag, dels truer han 
regeringen med, at hvis den fastholder at dagbladene skal kunne få en sendetilladelse, vil han 
stemme for en lov med en omfattende statsstøtte til lokalradio og –TV, der så vil have flertal. Det 
lykkedes ikke for Tinning at få Bilgrav til at komme med et klarere svar. 
 
Debatten omhandlede i øvrigt i stort omfang de forhandlinger, der pågik om TV 2. Bilgrav-Nielsen 
siger til Tastesen: ”Til hr. Tastesen vil jeg gerne sige, at vi synes, vi har brugt den tid, man med 
rimelighed kan bruge på at tale med socialdemokratiet. Vi håber stadig, det er muligt at få en aftale, 
som socialdemokratiet enten helhjertet eller halvhjertet kan gå ind for. Men jeg kan sige, at under 
alle omstændigheder bliver det, der i givet fald skal gennemføres med regeringens og det radikale 
venstres og eventuelle andre stemmers dækning, det, vi indtil nu har forhandlet os til enighed om, 
mens socialdemokratiet også sad ved bordet – selvfølgelig minus den del, som socialdemokratiet 
gik imod, reklamerne. Dér har vi opnået en enighed med regeringen, som er meget tæt på at kunne 
realiseres.” (sp. 7129, jeg fremhæver). 
 

 
232 Bilgrav-Nielsen sigter til, at den permanente lov om lokalradio, som Folketinget vedtog den 13. december 1985, 
tillader dagblade at deltage, hvis de ikke har bestemmende indflydelse i den organisation, der har sendetilladelsen. 
Dagbladene modtog dengang omkring 500 mio. kr. årligt i statsstøtte via bl.a. distributionsstøtte og momsfritagelse, jfr. 
Betænkning 972/1983, s. 77-79. 
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Socialdemokraterne sidder altså ikke længer med ved bordet! Det kulturpolitiske flertal er sprængt 
på TV 2-området233. Det bekræftes senere af Helge Sander fra Venstre (sp. 7125) og af ministeren, 
der i spalte 7146 fortæller, at hun er meget glad for at hr. Bilgrav-Nielsen har accepteret en 
invitation til forhandlinger uden Socialdemokratiet. 
 
Forslaget blev uden afstemning sendt til Kulturudvalget. Her blev det ikke færdigbehandlet, og 
Kulturministeren fremsatte derfor et nyt forslag om lokal-tv, nemlig et forslag der forlængede 
forsøgsordningen (L 201). Begrundelsen var, at tiden ved fremsættelsen var så vidt fremskreden 
(det var den 12. marts 1986), at Folketinget ikke kunne nå at færdigbehandle et forslag om en 
permanent ordning inden den 1. april 1986, hvor forsøgsordningen udløb. Lovforslaget var meget 
kort og udsatte forsøgsperiodens afslutning til 30. juni 1986234. Alle støttede dette, men nogle ville 
gerne have afslutningen udskudt endnu tre måneder. Den nye Kulturminister, H. P. Clausen, (herom 
senere) holdt dog fast på den korte frist, fordi han derved ville lægge maksimalt pres på Folketinget, 
så det kunne vedtage en permanent ordning for lokal-tv inden sommerferien.  
 
Udvalgsbehandlingen førte dog til en forlængelse med yderligere tre måneder, dvs. til 30. 
september 1986. Loven blev enstemmigt vedtaget den 21. marts 1986. 
 
7.11. Socialdemokratiet på vej mod mediepolitisk isolation 
Inden jeg kommer til vedtagelsen af TV 2-loven i maj 1986, skal jeg vise, hvordan 
Socialdemokratiet var på vej mod yderligere mediepolitisk isolation. Det gælder problemerne 
omkring Danmarks Radios styrelse.  Som tidligere fortalt var der almindelig og stor utilfredshed 
med Danmarks Radio, hvorfor stort set ingen ønskede en anden dansk tv-kanal placeret inden for 
dén institution. En af årsagerne til DR’s problemfyldte tilværelse var uden tvivl Radiorådet og det 
identisk sammensatte Programudvalg. Her måtte der foretages ændringer, det var alle enige om, 
men hvordan? Jfr. de mange forslag om ændringer i Danmarks Radios styreform, fremsat i 
1970erne og begyndelsen af 1980erne, og som jeg har omtalt i kapitel 5. 
 
Socialdemokratiet og SF spillede ud med et beslutningsforslag den 3. december 1985 om Danmarks 
Radios styrelse (B 60, 1985-86). De Radikale fulgte op med et tilsvarende forslag den 13. december 

 
233 Ifølge dagspressen var forløbet således: Den 8. januar 1986 havde Anker Jørgensen tilbudt regeringen et forlig om 
TV 2, hvor regeringen med støtte fra De Radikale og Socialdemokratiet kunne få vedtaget styringen og 
programindholdet for TV 2, og derefter kunne den så alene sammen med De Radikale vedtage finansieringen, idet 
socialdemokraterne stadigvæk var modstandere af reklamer. Statsminister Schlüter afviste, idet han udtalte, at i en så 
stor sag kan vi ikke operere med skiftende flertal (se Information den 10. januar 1986). Den 11. januar 1986 havde 
Bilgrav-Nielsen i Information kategorisk afvist en radikal deltagelse i et snævert forlig med regeringen om et 
reklamefinansieret TV 2. Den 14. januar skrev aviserne, at den radikale folketingsgruppe ikke var enig om at afvise et 
snævert forlig, efter at Socialdemokratiet havde afvist at indgå i et bredt forlig med reklamer. Den 22. januar fortæller 
dagspressen, at De Radikale principielt siger ja til reklamer, men kun vil støtte et forslag, hvis Socialdemokratiet også 
siger ja. Den 23. januar hedder det, at forhandlingerne mellem regeringen og oppositionen definitivt er brudt sammen, 
da Socialdemokratiet har afvist den forligsskitse, som regeringen og De Radikale havde forhandlet sig frem til. Den 4. 
februar fortælles det, at regeringen og De Radikale fortsætter forhandlingerne om TV 2 og lokal-tv uden om 
Socialdemokratiet. Mimi Stilling Jakobsen udtaler, at Socialdemokratiet ikke bliver inviteret til flere møder, hvis ikke 
partiet ændrer holdning. Den 12. februar 1986 meddeler dagspressen så, at regeringen og De Radikale er enige om at 
gennemføre et dansk TV 2 med reklamer – uden om Socialdemokratiet. Og dagen efter var der første behandling af 
lovforslaget om lokal-tv. 
234 L 2001. Forslag til Lov om forlængelse af forsøg med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. Frem 12. marts 1986, FF 
7830, som frem A 5049, 1. behandling FF 8319, betænkning B 1129, 2. behandling FF 8584, 3. behandling FF 8760, 
som vedtaget C 405. Lov nr. 172 af 25. marts 1986. 
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1985 (B 64, 1985-86)235. Forskellen mellem de to forslag var markant. De opererede begge med, at 
det store radioråd blev nedlagt og erstattet med en mindre bestyrelse på ni medlemmer. 
Socialdemokratiet ønskede, at Folketinget skulle udpege syv medlemmer, medarbejderne de sidste 
to. De Radikale ønskede Folketinget udpegede de syv, ministeren én og medarbejderne én. 
Socialdemokraterne ville tillade folketingsmedlemmer som medlemmer af bestyrelsen, det ville De 
Radikale ikke. Socialdemokraterne ville endvidere have, at bestyrelsen skulle vælge direktionen + 
programcheferne236, De Radikale ville kun lade bestyrelsen vælge direktionen. Altså i begge forslag 
en kraftig politisk indflydelse fra Folketinget, dog mindst i De Radikales forslag. 
 
Om dette sagde Steen Tinning, at det var bedre om en ny bestyrelse blev fundet via en 
folkeafstemning blandt licensbetalerne. ”Det ville være mere direkte. Den med, at folk skal 
repræsenteres via folketinget, som formodes at repræsentere folket, køber vi ikke. Vi mener, at et 
direkte valg ville være langt bedre. [...] Det er selvfølgelig ikke noget, vi kommer igennem med, 
ved vi, for det er et så radikalt, et så voldsomt angreb på politikerstyringen, at enhver 
socialdemokrat med bare en lille smule fornemmelse for sit partis tradition og egentlige politiske 
indhold vil ryste af skræk. Sagen er, at de forslag, som ligger her, nok gør op med radiorådet, men 
ikke for alvor gør op med politikerstyringen, og det mener vi er en af de alvorligste mangler” (sp. 
5755-56)237. 
 
Regeringen ved Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen afviste forslaget med den begrundelse, at 
man ikke kunne lovgive om DR’s styrelsesforhold, før man havde TV 2-loven på plads, således at 
DR kunne indgå i en større mediepolitisk løsning. Dette blev afvist af hele oppositionen, og jeg kan 
heller ikke sige mig fri for at få den tanke, at dette forslag om Danmarks Radios styrelse kunne og 
burde en flittig kulturminister have fremlagt for længst. Mediekommissionen – som flere ordførere 
henviser til – havde fremlagt et ganske gennemarbejdet forslag allerede i januar 1985 (Betænkning 
1029, s. 113-136). Og der var bred tilslutning til hovedtanken i begge forslag. At Socialdemokratiet 
ikke havde formået at samle hele venstresiden i Folketinget bag forslaget, tyder på en stigende 
afstand mellem dette parti og De Radikale. Noget der kunne blive skæbnesvangert for TV 2-
planerne. 
 
Beslutningsforslagene blev sendt til Kulturudvalget, og her blev deres skæbne afgjort via TV 2-
forhandlingerne. Det endte med, at Kulturudvalget afgav en beretning den 30. maj 1986, hvori De 
Konservative, Venstre, De Radikale og Kristeligt Folkepartis medlemmer oplyste, at 
kulturministeren havde tilkendegivet, at han (idet H. P. Clausen nu havde afløst Mimi Stilling 
Jakobsen) ville fremsætte et lovforslag om emnet i samlingen 1986-87 og med udgangspunkt i De 
Radikales beslutningsforslag B 64. Socialdemokratiets og SF’s medlemmer var godt sure og fandt 
det ”i strid med god parlamentarisk skik, hvis regeringen fortsat på medieområdet vil søge sine 
flertal på det snævrest mulige grundlag” (sp. 2294). 

 
235 B 60 1985-85. Forlag til folketingsbeslutning om Danmarks Radios styrelse. Fremsat 3. december 1985 FF 3300, 
som fremsat A 2371, 1. behandling FF 5747. B 64, 1985-86. Forlag til folketingsbeslutning om Danmarks Radios 
styrelse. Frem 13. december 1985 FF 4644, som frem A 2875, 1. behandling FF 5747, beretning den 30. maj 1986 B 
2293. 
236 I 1986 var der syv direktører og 24 programchefer i DR, så der var sandelig noget at tage fat på. Se Danmarks Radio 
Årbog 1986, s. 177 og 178. 
237 Steen Tinning retter sin kritik angående (overdreven) politikerstyring imod Socialdemokratiet, men han kunne med 
samme ret have kritiseret De konservative, CD og De Kristelige. Også disse partier ønskede som regel stærk 
politikersyring. Venstre var et erklæret liberalt parti, men da partiet som regel indgik forlig sammen med De 
Konservative, var liberaliteten oftest til at overskue, hvad jeg skal fortælle om i kapitel 10, når det endelige TV 2-
forslag fremlægges og vedtages. 
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Og som allersidste forlængelse af fortællingen, inden jeg kommer til vedtagelse af TV 2-loven, skal 
jeg følge forsøgsordningen for lokal-tv helt til dørs. Her led Socialdemokratiet nemlig endnu et 
nederlag.  Kulturministeren fremsatte den 14. maj 1986 i overensstemmelse med en aftale mellem 
regeringen og Det radikale Venstre et forslag om endnu en forlængelse af forsøgene med lokal-
tv238. Nu til 30. september 1987, dvs. med endnu et helt år!  
 
Årsagen blev anført til at være ønsket om ”at gennemføre nærmere undersøgelser af det 
økonomiske grundlag og de organisatoriske former inden for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. 
Man har i denne forbindelse fundet det ønskeligt at få en nærmere belysning af, hvilken rolle 
reklamefinansiering vil kunne spille samt af konsekvenserne af den af justitsministeren besluttede 
stramning af reglerne om offentlig bortlodning (bingo). Endvidere har man fundet det ønskeligt at 
der – i samarbejde med repræsentanter for dagspressen – sker en belysning af dennes placering i 
lokal radio- og fjernsynsvirksomhed” (sp. 6229-30). Undersøgelsen skulle gennemføres i 
ministeriets regi, være afsluttet ved årsskiftet 1986-87 og danne grundlag for ”en samlet lovgivning 
for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed” (sp. 6230)239. Det sproglige ”man”, der har fundet dette 
ønskeligt240, var især De Radikale, hvis folketingsgruppe ikke var rede til – ud over at tillade 
reklamer i det nye TV 2 – også at tillade reklamer i lokal-tv så at sige i samme bevægelse. Der var 
brug for tid, og desuden kunne en undersøgelse af den mulige skadelige effekt på TV 2 af reklamer 
i lokal-tv godt være nyttig.  
 
Folketinget havde kun kort tid til at behandle lovforslaget, der kom til første behandling den 20. maj 
og tinget skulle gå på sommerferie den 30. maj. Bernhard Tastesen var bitter i sin ordførertale ved 
førstebehandlingen. Forslaget var ”helt unødvendigt”. I stedet burde regeringen lade det oprindelige 
forslag, L 168 (fremsat 10. januar 1986, se tidligere) komme til anden behandling i salen, så der 
kunne være en permanent ordning for både lokal radio og TV den 1. oktober 1986. Men regeringen 
ville ikke gå med til at skrive betænkning over dét forslag, og så kan det rent teknisk ikke komme 
videre, men strander i udvalget. Årsagen var, fremhævede Tastesen uden at blive imødegået, at der 
var uenighed mellem regeringen og Det radikale Venstre om finansieringen. Regeringen ville have 
reklamer, De Radikale ville ikke, og ingen af dem ville have statslig finansiering.  
 
Hvis de derfor på dette tidspunkt havde bragt lovforslaget ned i salen, ville et stort flertal have 
vedtaget en ordning, der reelt ville have overladt hele lokal-tv-området dels til Kanal 2-folkene i 
København (Weekend-TV var lukket i Påsken), dels til arbejderbevægelsen, der som de eneste 
havde økonomiske midler til at opretholde og forny udbuddet af lokale tv-stationer. Og en 
permanent ordning ville have medført en ny udbudsrunde for lokal-tv.241 

 
238 Aftalen bekræftet af Bilgrav-Nielsen sp. 11346. L 267 1985-86. Forslag til Lov om forlængelse af forsøg med lokal 
fjernsynsvirksomhed. Frem 14. maj 1986 FF 10863, som frem A 6227, 1. behandling FF 11340, betænkning B 2101, 2. 
behandling FF 11942, 3. behandling FF 12555, som vedtaget C 1105. Lov nr. 336 af 4. juni 1986. 
239 Undersøgelsens resultat er sammenfattet i bilag 2 til L 199, 1986-87, fremsat den 18. feb. 1987. Beslutningen om en 
sådan ny undersøgelse var dels en politisk legitimering, dels et indirekte og stærkt angreb på det arbejde, der var udført i 
Lokalradio- og TV-udvalget under ledelse af den socialdemokratiske politiker Gerda Louw Larsen, der havde arbejdet 
parallelt med Mediekommissionen, som den besluttende kulturminister havde været formand for. 
240 En klassisk agentiv-strygning, se Mortensen 1972, s. 93-116. 
241 De borgerlige partiers frygt for arbejderbevægelsens indsats på lokal-tv-området bekræftes af et forslag til TV 2, som 
en arbejdsgruppe mellem Venstre og Konservative (Flemming Hansen, Jørgen Kleener, Per Stig Møller, Helge Sander) 
havde sendt til de to ministre i regeringens forhandlingsudvalg om TV 2-problematikken, Bertel Haarder og Erik Ninn-
Hansen den 15. oktober 1985. Her står advarende: “En forlængelse af forsøgsperioden og en eventuel længerevarende 
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Tastesen beklager derfor netop, at en sådan runde ikke kommer (sp. 11340): ”Nye initiativtagere på 
lokalfjernsynsområdet holdes [...] ude. Det er uhørt, og det er uanstændigt over for de mange, der 
ønsker at arbejde med lokal fjernsynsvirksomhed, at regeringen ikke tør lade sine forslag komme 
ned til prøve her i folketingssalen. [...] Nu står vi i den mærkelige situation, at en liberal, borgerlig 
regering begrænser ytringsmulighederne over for nye initiativtagere” (sp. 11340f.). Samtidigt 
beklager han, at den dekoderfinansierede Kanal 2 nu får et forspring frem for alle andre, ”fordi 
ingen andre er i stand til at komme til, før vi får en generel lov. Om de øvrige lokale 
fjernsynsstationer kan skaffe penge til fortsat virksomhed, er et åbent spørgsmål, men vi i 
socialdemokratiet kan i hvert fald kun opfordre fagbevægelsen til at investere i lokal-TV de steder, 
hvor man har fået en sendetilladelse i forsøgsperioden” (sp. 11341, jeg fremhæver). 
 
Jeg skal i kapitel 13 tage denne opfordring op og vise, hvad fagbevægelsen faktisk gjorde på dette 
tidspunkt for at følge Tastesens opfordring. 
 
Kulturministeren runder diskussionen af med at forklare, hvad det er for aftaler, som dette forslag 
skal ses som en del af. Han siger: ”Sagen er nemlig, at det, der forelægges i dag: forslag om 
forlængelse af forsøgsordningen for lokal fjernsynsvirksomhed, er led i en afsluttet 
forhandlingsrække, som regeringspartierne og det radikale venstre har haft med hinanden, som 
endte med 3 afgørelser og 3 punkter i aftalen. Det ene er, at vi ville fremsætte et forslag om TV 2. 
[...] Det andet er en aftale om, at regeringen skal fremsætte forslag om  ændring af Danmarks 
Radios styrelse m.v. i begyndelsen af den næste folketingssamling [...]. Det tredje er en forlængelse 
af forsøgsordningen, som vi altså nu drøfter i dag. Der er en sammenhæng mellem disse tre ting” 
(sp. 11350f.). Om sammenhængen eksisterede rent sagligt, kan diskuteres, men politisk var den 
tydelig: Socialdemokratiet var holdt ude fra alle tre aftaler. Forsøgene med lokal-tv blev derfor 
forlænget til 30. september 1987. 
 
7.12. Opsamling på kapitel 5-7 
I kapitlerne 5, 6 og 7 har jeg forsøgt at finde svaret på, hvorfor blev TV 2 skabt som en offentlig 
institution med blandingsfinansiering og ikke som en privat virksomhed. 
 
Gennemgangen af forslag om et dansk TV 2 fra 1959 til 1986 viste, at der kun enkelte gange har 
været tale om forslag om et privatejet, dansk TV 2. I 1959 fremkom Venstre og De Konservative 
med ideen uden at fremlægge en egentlig organisationsplan og uden at præciserer ejerforholdene. I 
1962 fremsættes et nyt forslag, men nu i form af en eksplicit koncessionsordning, hvor ministeren 
kan stille en række betingelser for driften, og hvor det egentlige ejerskab atter ikke er præcist 
forklaret. Dog er det sikkert, at de programleverende selskaber skal være private. Og i perioden fra 
1962 og frem til Schlüterregeringen genfremsætter borgerlige partier koncessionsforslag flere 
gange, uden at de på noget tidspunkt er gennemarbejdet organisatorisk, ejerskabsmæssigt eller 
økonomisk. Det ser nærmest ud til, at forslagene blot er politisk-ideologiske markeringer. 
 
Fra starten af 1970erne kommer en stærk ideologisk højrefløjskritik af Danmarks Radio til orde i 
offentligheden og i Folketinget. I en periode forsøger kritikerne sig med reformer af DR’s styrelse, 
men disse bestræbelser svinder ind til fordel for et ønske om en ny tv-kanal med et andet ideologisk 
indhold end det, DR havde. 

 
behandling af TV-2-problematikken vil medføre, at kun A-pressens tv og den amerikansk/svenske Esselte Kanal 2 vil 
have økonomisk mulighed for at overleve”, s. 8. Kulturministeriets arkiv og i FM’s arkiv. 
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Rent logisk kunne en sådan alternativ tv-kanal være på private hænder, men højre side i 
Folketingssalen tør ikke løbe den risiko, at en privat ejer kunne sende, hvad han ville, men vil i 
stedet via kontrol med den overordnede ledelse sikre sig det “korrekte” indhold. Og da hele venstre 
side i salen ikke ønskede privat eje af en ny tv-kanal, synes den idé udelukket. Kun fra én kant blev 
den fastholdt, nemlig af Fremskridtspartiets og udbryderen Ole Maisted. De ønskede et TV 2 i 
privat eje, uden forpligtelser og med kommerciel finansiering. 
 
Fremstillingen har i øvrigt vist de vanskeligheder, der måtte overvindes undervejs for at samle et 
flertal for idéen om et dansk TV 2. Finansieringsformen var den store anstødssten, ligesom den 
øvrige medieudvikling havde en betydelig indflydelse på processen. Her er arbejderbevægelsens 
mediestrategi central. Den arbejder-provinspresse, der før anden verdenskrig havde haft betydelig 
indflydelse, var i 1970erne svundet ind til næsten ingen ting, og mulighederne for at etablere nye 
lokale radio- og tv-stationer blev set som en måde, hvorpå bevægelsen kunne genvinde et offensivt 
ideologisk ståsted. Problemet var naturligvis finansieringen. Det skabte et dilemma i 
arbejderbevægelsens samlede mediepolitik: i Folketinget modarbejdede Socialdemokratiet 
reklamefinansiering af et danske TV 2, da man frygtede kommercialisering af programindholdet, 
men fra lokalt plan pressede arbejderbevægelsen på for at tillade reklamer som finansieringskilde 
for egne stationer. En form for dobbeltstrategi, som den nødvendige alliancepartner – Det radikale 
Venstre – var modstander af, da det efter De Radikales mening ville give fagbevægelsen for stor 
magt. 
 
Begrundelserne for et dansk TV 2 fandtes imidlertid ikke udelukkende i ønsket om et politisk-
ideologisk alternativ til DR, men også i frygten for den politiske, kulturelle og økonomiske effekt af 
udenlandsk tv, der via de nye satellitter kunne forsyne alle danske fællesantenneanlæg med 
massevis af kommercielt, især amerikansk programmateriale. Reguleringen af nedtagning af disse 
satellitprogrammer fik høj politisk prioritet, og da Socialdemokratiet bag om ryggen på De Radikale 
indgik forlig med Schlüters firkløverregering om hybridnettet, følte Det radikale Venstre sig klemt. 
Partiet havde en central stilling i det parlamentariske spil, og den blev udnyttet til at føre økonomisk 
politik med regeringen og sikkerhedspolitik samt kulturpolitik med oppositionen. Nu så partiet sin 
position truet. Og for at sikre sin indflydelse på udformningen af det kommende danske TV 2 
godkendte partiets flertal, at reklamefinansiering kunne indgå som del af det økonomiske grundlag. 
 
Når de øvrige borgerlige partier ikke holdt urokkeligt fast i en idé om et privatejet dansk TV 2, hang 
det givetvis sammen med erfaringerne med privat drift af lokal-tv. Historien om Kanal 2 og 
Weekend-TV viste med alt for stor tydelighed, at der næppe fandtes danske, private aktører, der var 
i stand til at driven en national tv-kanal på en anstændig måde. Og i den situation viste selv den 
borgerlige statsminister sig som modstander af et frit og uafhængigt fjernsyn i Danmark. 
 
Med henblik på at finde en mediepolitisk løsning, der var holdbar i en længere årrække, og for 
derved at undgå det lovgivningsmæssige kaos, som mediepolitikken i tiåret 1975-1985 havde 
befundet sig i -  udviste Det radikale Venstre og firkløverregeringen stor tålmodighed med 
Socialdemokratiet, der stadigvæk tøvede over for reklamer på nationalt plan. Regeringen opgav i 
sidste del af processen sit eget koncessionsforslag, og der kunne herefter konstateres et stort og 
bredt flertal for en entreprisemodel, hvor den statslige politiske indflydelse på organisation, ledelse, 
økonomi og programpolitik var fast og stærk. 
 
Tilbage stod finansieringen og en permanent ordning for lokal-tv, der på længere sigt kunne blive 
en konkurrent til TV 2. I den proces blev Socialdemokratiet mere og mere politisk isoleret, uden 
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tvivl på grund af arbejderbevægelsens stærke stilling på lokal-tv-området, hvor man var på vej til at 
total dominans, efter at Weekend-TV var kulsejlet, og Kanal 2 lå med slagside. De Radikale 
rykkede tættere på de øvrige borgerlige partier. 
 
Det store spørgsmål, som jeg skal besvare i kapitel 10, er, om det borgerlige flertal kunne holde 
sammen frem til en lovvedtagelse. Vil regeringens ultimative ønske om reklamer og De Radikales 
lige så ultimative krav om en entreprisemodel med stærk statslig indflydelse få tilslutning fra de 
nødvendige stemmer på den poliske højrefløj. Dvs. hos de ægte liberale i Fremskridtspartiet og De 
frie Demokrater, der som de eneste så med væmmelse på enhver statslig kontrol med medierne. 
 
Men inden jeg kommer til dette dramatiske forløb, skal den rolle, de frygtede udenlandske tv-
stationer spillede for danske politikere, gennemgås, og her kommer EU-systemet for alvor ind i 
fortællingen. 
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Kapitel 8. Satellitter, kabler og Fjernsyn uden Grænser 
 
Kapitel 5-7 har beskrevet processen frem mod et dansk TV 2 med hovedvægt på de danske forhold 
og på de argumenter, der blev fremlagt ud fra nationale politiske og mediemæssige forudsætninger. 
Men som jeg understregede i Indledningen har internationale udviklinger på især teknikkens og 
politikkens område haft stor betydning for forløbet. I det følgende skal jeg derfor redegøre for 
udviklingen på satellit- og kabelteknologiens område og for de svar, Europarådet og EU-systemet er 
kommet med, og som fik afgørende betydning for TV 2-historien. Fremstillingen sigter hen imod 
april-maj 1986, hvor TV 2-loven blev udformet og vedtaget, og hvor de internationale forhold 
havde fået en sådan form, at deres betydning for dansk mediepolitik kunne iagttages. Af praktiske 
årsager føres fremstillingen dog frem til oktober 1989, hvor EU’s Ministerråd vedtog TV-
Direktivet, Fjernsyn uden Grænser. 
 
8.1. Telekommunikation og broadcasting 
Gammeldags telekommunikation – f.eks.  telegraf, telefoni, telefax – er teknisk set karakteriseret 
ved, at transmissionen er to-vejs, at den foregår i en stjernestruktur, og at kravet til båndbredden er 
beskeden (smalbånd)242. Stjernestrukturen forbinder hver abonnent til en central, og herfra går der 
forbindelser til andre centraler. Tidligere blev forbindelsen mellem sender og modtager etableret via 
kabler, og den forbandt hver gang kun én afsender med én modtager (point-to-point). Der var 
dengang offentligt eje af kablerne, centralerne og af de institutioner, der stod for driften og tilsynet. 
Reguleringen var teknisk orienteret (standarder for teknisk udstyr, herunder terminaler; 
frekvensplanlægning og frekvensallokering). Indholdet var u-reguleret, brugerne måtte sende, hvad 
de ville til hinanden. De gamle tjenesteudbydere af telekommunikation betragtede sig som 
“flyttemænd” (common carriers), der transporterede alle mulige meddelelser rundt uden at 
censurere indholdet. Telekommunikation var endelig ikke bundet til nationale grænser. Den er født 
international, og enhver telefon er forbundet med alle andre telefoner på Jorden og kan derfor sende 
signaler til alle, men i princippet kun til én ad gangen. 
 
Broadcasting adskilte sig i gamle dage på næste alle områder fra telekommunikation. 
Transmissionen var envejs, den foregik ikke i kabler, men gennem luften, hvor signalerne blev 
spredt rundt i alle retninger (engelsk broadcasting, dansk det sjældent brugte rundspredning, jfr. 
norsk kringkasting). Der var derfor én afsender, men i princippet uendeligt mange samtidige 
modtagere. Kravet til båndbredden var stor (bredbånd –  et tv-signal fyldte dengang ca. 1000 gange 
så meget som et telefonsignal), og denne tekniske side var også stærkt reguleret. Således havde de 
fleste europæiske lande kun fire sæt landsdækkende frekvenser til tv og i mange år kun tre til 
radio243. Indholdet var i modsætning til telefoni stærkt reguleret, både via forbud (f.eks. imod 
reklame) og påbud (f.eks. alsidighed i det samlede programudbud). 
 
Den offentlige regulering var som regel delt mellem to ministerier: telefoni hørte under 
Trafikministeriet, fjernsyn og radio under det oftest senere oprettede Kulturministerium. 
Telekommunikation var teknik, fjernsyn og radio kultur. Begge former for kommunikation var 
under stærk national kontrol, de var offentligt ejede og drevet af store statsinstitutioner. 
 

 
242 Kilder til afsnit 8.1. til 8.4. er Mortensen 1986, 1987d, 1992a og 1992c samt  Lund & Mortensen 1983a og 1983b. 
243 Vedtaget på de to internationale frekvenskonferencer i Stockholm i 1952 og 1961. Se Nielsen 1952 og Nielsen & 
Nielsen 1961. 
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Engang i starten af 1960erne begyndte i denne fine adskillelse at gå i opløsning. Tv-brugerne 
begyndte at ønske sig mere tv end det, der blev sendt fra den nationale institution, og de slog sig i 
nærheden af grænseegnene sammen om at købe en stor modtageantenne for at kunne fordele de 
udenlandske tv-signaler, de kunne modtage med denne antenne, til mange huse via nye 
koaksialkabler, der udgik fra en hovedstation, hvor antennen var placeret. I modsætning til de gamle 
tynde kobberkabler i telefonnettet kunne de nye koaksialkabler bære bredbåndssignaler, dvs. tv. Til 
gengæld var de dyre og de blev derfor ikke lagt i en kostbar stjernestruktur, men i en træstruktur, 
der var billigere. Herved blev transmissionen envejs, men fælles for alle (fællesantenneanlæg), der 
modtog de samme signaler fra tv-stationernes sendere, og ingen kunne sende signaler retur. De 
fleste af disse fællesantenneanlæg var ejet af brugerne, dvs. de var private. I Danmark var en del 
også ejet og drevet af kommuner. Kabelanlæggene var reguleret, dels med hensyn til tekniske 
standarder og geografisk udbredelse, dels med hensyn til indhold: de skulle som regel medbringe de 
nationale public service-stationers kanaler (must carry), og her ud over kunne de retransmittere 
nabolandenes offentligt kontrollerede tv-kanaler. Der var endelig forbud imod at starte og sende nye 
tv-kanaler i fællesantenneanlæggene.   
 
8.2. To slags satellitter 
Den 4. oktober 1957 startede rumalderen244. Sovjetunionen opsendte den første satellit, Sputnik 1, 
og bragte den succesfuldt i en bane om jorden. Den vejede kun 83,6 kg., havde en diameter på blot 
58 cm., og omløbet tog 98 minutter. Men den fungerede, og USA’s videnskabelige og politiske 
ledelse gik nærmest i panik, der ikke blev stilnet, da Sovjetunionen gentog bedriften den 3. 
november ved at opsende Sputnik II, der endda medbragte en passager, nemlig hunden Laika, der 
dog ikke kom ned på jorden igen. 
 
Opsendelsen af Sputnik førte i USA til dannelsen af NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), og til at kongressen bevilgede store summer, for at USA kunne komme i front i 
rumkapløbet, som det nu blev kaldt. Allerede den 31. januar 1958 lykkedes det USA at opsende sin 
første satellit, Explorer I. Og så gik det hurtigt med udviklingen af satellitteknologien, der snart blev 
bragt i anvendelse til mere end militære formål (der dog forblev og stadigt er den væsentligste 
drivkraft).  Allerede i 1962 blev der via satellit sendt tv-farvebilleder fra USA til Europa, og det 
stod nu klart, at her var en mulighed for at transmittere tv til meget store befolkningsmasser på 
tværs af de landegrænser, man ved planlægning af de terrestriske udsendelser havde forsøgt at 
respektere. 
 
Ved World Administrative Radio Conference i Geneve i 1977 vedtog den internationale teleunion, 
ITU, en fordelingsplan (WARC-77) for frekvenser og placering i den geostationære bane for 
satellitter, der kunne sende tv (såkaldte DBS-satellitter – Direct Broadcasting Satellite). Disse 
satellitter skulle sende i det såkaldte “høje bånd” i frekvensspektret på 12 GigaHertz (11.70 GHz til 
12.75 GHz). Nationalstaternes regeringer var bekymrede for, at satellit-tv kunne bryde de nationale 
grænser og dermed svække deres kontrol med dette vigtige massemedie, og derfor blev WARC-77-
planen udformet således, at frekvenser og geostationære placeringer tog udgangspunkt i 
nationalstaterne. Alle lande fik fem frekvenser og dermed mulighed for at sende fem tv-kanaler, og 
signalernes “fodaftryk” på jorden blev udformet således, at man forsøgte at holde dem inden for 
landegrænserne. Dette var dog umuligt, et vist “spill-over” var uundgåeligt. 
 

 
244 Se Divine 1993 og Launius 2001. 
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WARC-planen var forud for sin tid, idet teknikken til opsendelse af de store satellitter, der var 
nødvendige til satellit-tv, endnu ikke var udviklet, og selve den krævende sendeteknologi var heller 
ikke kommet ud over kravlegårdsstadiet, og det var produktionen af det nødvendige og planlagt 
billige modtageudstyr (parabolantenner) heller ikke. Det var til gengæld den teknologi, der kunne 
anvendes til via satellit at sende telekommunikation, såkaldte kommunikationssatellitter også kaldet 
for FSS-satellitter (fixed satellite service). Som navnet angiver anvendes de til at sende i “fast 
tjeneste”, dvs. en tjeneste med de begrænsninger, der findes i telekommunikation (i princippet kun 
én eller i hvert fald et stærkt begrænset antal modtagere, ikke tilgængelighed for alle). De sendte i et 
lavene bånd, nemlig 11 GHz-båndet (10.70 GHz til 11.70 GHz). Frekvenserne var ikke fordelt til 
nationer, men blev løbende reguleret og allokeret via de internationale teleorganisationer. 
Signalerne var heller ikke indrettet til først og fremmest at blive modtaget i et snævert geografisk, 
nationalt område, men var designet til meget store landområder. I princippet kan tre satellitter i den 
geostationære bane ca. 36.000 km ude i rummet dække hele jordoverfladen. 
 
Medens man med DBS-satellitterne efter planerne så at sige ville hænge en stærkt ydende teknologi 
op i satellitten, og derfor kunne modtage signalerne med små og billige paraboler, var det modsatte 
tilfældet for kommunikationssatellitterne. De bar på en svagt ydende teknologi, og signalerne kunne 
derfor kun modtages med meget store og dyre parabolantenner, som i gamle dage var reserveret for 
de nationale teleadministrationer. Kommunikationssatellitterne var udelukkende designet til 
telekommunikation, især til telegrafi og telefoni, men blev i stigende grad også anvendt til 
transmission af data-signaler. Rent signalmæssigt adskiller et tv-signal sig imidlertid kun fra 
telefonisignal via kvantitet. Det fyldte som nævnt i gamle dage 1000 gange så meget som et 
telefonsignal (målt via digital teknik: 70.000.000 bit/s over for 64.000 bit/s). Både teoretisk og 
praktisk er det således muligt at sende tv via kommunikationssatellitterne. 
 
For at forstå den udvikling, der skete i årene omkring 1980 på dette område, skal jeg kort omtale 
udviklingen i kabel-teknologien. 
 
8.3. Glasfiberkabler og digitalisering 
Som nævnt anvendte telenettet tynde kobberkabler i de yderste led, der forbandt brugerne med 
centralerne. De var anlagt i stjernestruktur med smalbåndskapacitet. Fællesantenneanlæg brugte 
kraftigere koaksialkabler i en træstruktur, men med bredbåndskapacitet. Begge kabeltyper var i 
Danmark og de fleste nordeuropæiske lande gravet ned i jorden, og gravearbejdet udgjorde den 
største del af de samlede udgifter, så det lå lige for at tænke på en sammensmeltning af de to kabel-
typer, så de kunne graves ned i én proces. 
 
I løbet af 1960erne var mange landes telefoni-net ved at blive overbelastet, og da man også begynde 
at transmittere data-signaler i disse net, måtte der gøres noget for at øge kapaciteten. Første skridt, 
der blev taget fra midten af 1970erne, var at begynde en digitalisering af centralerne. Det betød en 
hurtigere signalbehandling, og det var på længere sigt billigere, både i anskaffelse, vedligeholdelse 
og drift. Næste skridt var at erstatte kablerne med en ny type kabler, der kunne bære meget mere 
trafik. Det blev kabler af glasfibre, der anvendte laserlys som transmissionsmedie, de såkaldte 
lysledere. Det skete igennem 1980erne. Herved blev hele transmissionen digital, både 
signalbehandlingen i centralerne og transmissionen i kablerne. Kapaciteten blev enorm, og da 
signalerne nu blev digitaliserede, kunne telegrafi, telefoni, datatransmission, radio og tv sendes i det 
samme kabel. 
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I første omgang udskiftede teleadministrationerne kun de gamle kabler i de overordnede net, og det 
var her en evt. sammenføring af data, telefoni og broadcasting i det samme kabel kunne ske. 
Forbindelsen fra centralerne til abonnenterne – de berømte sidste 100 meter – via de tynde 
kobberkabler blev ikke ændret, men transmissionsteknikken er gradvist blevet forbedret, så man i 
dag kan sende tv-signaler via disse abonnentlinjer. På længere sigt er det tanken også at udskifte 
disse kabler, så alle husstande forbindes via lysledere og dermed bredbånd til 
“Informationssamfundets motorvej” (Al Gores betegnelse: The Information Superhighway). 
 
8.4. Europæisk selvmål 
Kommunikationssatellitter var først udviklet af Sovjetunionen og USA, der også besad de 
nødvendige løfteraketter, der ofte – men ikke hver gang - kunne bringe satellitterne ud i rummet til 
den ønskede position. De vesteuropæiske lande var teknologisk set tilbagestående på 
kommunikationsområdet, de besad hverken løfteraketterne, satellitterne, den tilstrækkelige 
datamæssige kapacitet eller de nødvendige chips. Samtidigt var der i de store vesteuropæiske lande 
ifølge Maria Michalis (Michalis 2007) en stigende tro på, at netop kommunikationsindustrien var 
nøglen til at komme ud af det økonomiske dødvande, som satsningen på traditionelle 
industriområder havde ført med sig. Derfor iværksatte en række vesteuropæisk regeringer i 
1970erne store statsstøttede teknologiprojekter for at indhente det forspring, USA, Sovjetunionen 
og efterhånden også Japan havde på området. Målet var at sikre europæisk selvstændighed.  
 
Det førte til skabelsen af European Space Agency (ESA) og til udviklingen af et europæiske 
rumprogram med selvproducerede Arianne-raketter og ECS-satellitter (European Communications 
Satellite). ECS’erne var designet som kommunikationssatellitter, og de skulle styres af en 
organisation ved navn EUTELSAT, ledet af de vesteuropæiske Post- og telegrafvæsener.  
 
Den første opsendelse af en europæisk forsøgssatellit (OTS – Orbital Test Satellite) gik galt fredag 
den 13. (!) september 1977, da den amerikanske løfteraket Thor Delta 134 forulykkede ved starten 
fra Cape Kennedy, men den anden OTS II kom i kredsløb den 11. maj 1978 med Thor Delta raket 
nr. 141. Den var som nævnt tænkt som en kommunikationssatellit, og en række test-transmissioner 
forløb tilfredsstillende. Bl.a. gennemførte BBC den første digitale transmission af lyd til tv-billeder 
i 1979 med et 60 Mbit-signal. Så embedsmænd og teknikere kunne gå i gang med at planlægge 
opsendelse af den første egentlige europæiske kommunikationssatellit, ECS I.  
 
Problemet var bare, at der ikke rigtigt var noget at bruge den til. De tele-tjenester, den var tænkt 
som transportør af, kunne den digitale teknik og de nye lysledere let håndtere. Der var på længere 
sigt ikke kapacitetsmangel i kablerne, og de var økonomisk set langt mere effektive, end 
kommunikationssatellitterne nogen sinde ville blive. De var derfor tilsyneladende overflødige og 
kunne imødese store økonomiske problemer245. 
 
Hvad gør en klog embedsmand i den situation? Han finder på en ny opgave til 
kommunikationssatellitterne. De havde stor transmissionskapacitet til telefoni og data, og den var 
tilsyneladende overflødig. Men tv fyldte jo 1000 gange så meget som telefoni, og her lå løsningen. 
Kommunikationssatellitterne kunne anvendes til at sende tv til fællesantenneanlæg. Det blev 
besluttet at gøre forsøg med det, og i marts 1982 fik et lille engelsk firma ved navn Satellite 

 
245 For en systematisk oversigt over dengang eksisterende kommunikationssatellitsystemet og disses tjenester, se 
International Institute of Communications: “A Survey of Existing Communications Satellites Services”, april 1986.  
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Television plc tilladelse til at sende tv via OTS II til kabelanlæg i Malta og Finland (!)246. Dem, der 
besluttede dette, var ikke politikere i de vesteuropæiske parlamenter eller regeringer, men 
embedsmænd i organisationen EUTELSAT247. Det skete ved en endelig vedtagelse, der gjorde 
tjenesten permanent, på et møde i Paris i juni 1982, og på denne måde kom tværnationalt, 
kommercielt tv til Europa. Bag om ryggen på politikerne.  
 
Denne beslutning er sandsynligvis den kulturpolitisk set mest betydningsfulde enkeltbeslutning i 
Europa efter anden verdenskrig.  
 
Den ophævede muligheden for fortsat at betragte og realisere tv-politik som et rent nationalt 
anliggende. Beslutningen åbnede Europa for tværnationalt, privatejet kommercielt tv med 
ureguleret indhold og frie reklameregler - helt i modstrid med de stærkt kontrollerede satellit-planer 
alle europæiske lande havde tilsluttet sig ved WARC-aftalen. På programsiden medførte det en 
omfattende import af amerikanske film og serier, hvorved den europæiske selvstændighed – som 
hele projektet var sat i søen for at fremme – i hvert fald ikke blev styrket på det kulturelle område. 
Som Tunstall & Palmer 1991 syrligt konstaterer, førte den overdrevne frygt for satellit-tv’s 
skadelige virkninger på både økonomien og kulturen i de enkelte vesteuropæisk lande til en 
forøgelse af gammeldags, nationale terrestriske tv-kanaler og dermed også til et stigende udækket 
behov for mere programstof. Programstof som landenes nu indbyrdes konkurrerende tv-stationer i 
begyndelsen importerede fra USA for senere at supplere dette med importerede amerikanske tv-
formater (især talkshows, gameshows og soaps) finansieret med den gangbare mønt i amerikansk 
tv: næsten uendelige mængder af reklamer. 
 
Forskellen mellem de store DBS-satellitter, der var designet til broadcasting, og som skulle have 
kraftige nationalt bestemte bindinger på deres programindhold, og de mindre 
kommunikationssatellitter, der ingen indholdsmæssige restriktioner havde, fordi de var 
telekommunikation, der aldrig havde været indholdsreguleret, fandtes især på to planer: dels 
anvendte de forskellige frekvenser, og dels var der stor forskel i prisen på modtageparabolerne. 
PTT-embedsmændene fastholdt, at frekvensforskellene var afgørende. Sendte man i 11 GHz-båndet 
var det telekommunikation, der var beskyttet af telelovene, og derfor var det ikke lovligt for enhver 
at modtage signalerne. Sendte man derimod i 12 GHz-båndet var det broadcasting, der var tiltænkt 
almen modtagelse. Da prisen på en parabol til en kommunikationssatellit i starten af 1980erne lå 
mellem en kvart og en halv million kr., mente de endvidere, at det i sig selv skulle afskrække de 
fleste fra at bryde telelovgivningen. Desuden ville de planlagte DBS-satellitter snart begynde at 
sende, og så ville folk få al det fjernsyn, de kunne ønske sig ved at købe en billig DTH-parabol 
(Direct to Home). 
 
Men de tog fejl på næsten alle områder. Ønsket om adgang til mere tv – uanset om det var 
kommercielt og havde reklamer, der afbrød udsendelserne, og var på fremmede sprog – var så 
stærk, at der mange steder i Vesteuropa blev opstillet store, dyre parabolantenner, og de nedtog 
programmer fra Satellite Television og fordelte dem i fællesantenneanlæg, og snart kom flere 

 
246 Det lille selskab Satellite Television løb dog tør for penge, og i 1983 købte en kendt australier (Rupert Murdoch) 
66% af aktierne og omdøbt senere kanalen til Sky Television. Samme Murdoch kom på banen ved forberedelserne til at 
sælge TV 2, og han blev ejer af den første kommercielle, næsten landsdækkende danske radiostation, Sky Radio. 
247 Det engelske British Telecommunications plc var den største delejer af EUTELSAT med 16,4% af stemmerne og 
blev uden tvivl inspireret til sin liberale politik af Thatcher-regeringen, der var tiltrådt i 1979. 
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kanaler til (Super Channel, TV5, f. eks)248. Den rigide holdning til, at frekvensspørgsmålet kunne 
bestemme, om et signal skulle falde inden for radio- og tv-lovgivningen eller behandles under 
telelovgivningen, brød gradvist sammen på grund af mangel på logik. Den samme satellit (Astra) 
blev f.eks. i Sverige betragtet som en DBS-satellit, men i Danmark som en kommunikationssatellit. 
Priserne på modtageudstyr faldt næsten med lynets hast, og det var svært ud fra en ytringsfriheds- 
og informationsfrihedsbetragtning at forbyde folk at besidde og anvende parabolantenner, dvs. 
radioudstyr til modtagelse af radiosignaler. Desuden var det de samme teleadministrationer, der 
søgte at forhindre folk i at modtage signalerne, der drev de satellitsystemer, hvorfra signalerne blev 
udsendt. 
 
Endelig lod DBS-satellitterne vente på sig. Opsendelsen blev udskudt igen og igen; der var 
uenighed om transmissionsstandarden for både lyd og billede; teknikken drillede, og da den første 
DBS-satellit, den tyske TV-Sat 1, endelig kom i kredsløb den 20. november 1987 foldede dens 
solfangere sig ikke ud som de skulle, og dermed kom den til at mangle energi til at nedsende tv-
signalerne. Til sidst blev hele det europæiske DBS-projekt opgivet. 
 
Det vigtigste resultat af hele denne tragikomiske proces er en delvis teknisk sammensmeltning af 
telekommunikation og broadcasting. Denne tekniske netværks-konvergens, der betød at flere 
forskellige tjenester kunne rummes i det samme netværk, åbnede for andre konvergenser, der snart 
udviklede sig: 
 
• tjenestekonvergens: samme indhold på flere platforme 
• terminalkonvergens: brugernes terminaler bliver multifunktionelle 
• markedskonvergens: virksomheder på adskilte markeder fusionerer på tværs af hidtil adskilte 
sektorer og danner multikoncerner249. – Dog ikke i Danmark! (Jfr. kapitel 9). 
 
De vigtige kabler i jorden transporter nu både telefoni, data, radio og tv. Der er ikke længere forskel 
på en kommunikationssatellit og en DBS-satellit: den samme satellit bliver anvendt til både 
telekommunikation og broadcasting, og det mobile bredbånd kan transmittere alle elektroniske 
tjenester. I alle dele af det overordnede tele-transportnet var der derfor i løbet af årene omkring 
1990 skabt konturerne af en motorvej for Informationssamfundet, og dermed var også 
forudsætningen for det verdensomspændende Internet skabt. Kun ét sted var der transmissions- og 
kapacitetsproblemer, og det var hos slutbrugerne.  
 
Telefonnettet har en begrænsende kapacitet, således at tv-signaler kun dårligt kan presses frem til 
seerne de sidste 100 meter via de gamle kobberkabler. Endvidere kan fællesantenneanlæggene kun 
dårligt anvendes til tovejskommunikation, om end det er muligt at gøre det men med store 
omkostninger. Lysledere ud til husstandene de sidste 100 meter vil gøre en forskel, og et mobilt 
Internet med bredbåndskapacitet kan også imødekomme husstandene kommunikationsbehov både 
på telefoni, data- og radio-tv-området. 

 
248 Det mest ejendommelige i dette ønske om at skaffe sig adgang til mange nye paneuropæiske tv-kanaler er, at de stort 
set ikke blev set af borgerne. Bortset fra små lande med store naboer med samme sprog findes der kun meget beskedne 
seertal for samtlige udenlandske tv-kanaler i (vest-)Europa. Ægte paneuropæisk tv har aldrig interesseret europæerne. 
Sky Channel – det første seriøse forsøg på paneuropæisk, kommercielt tv – nåede i 1988 15 mio. husstande i 
Nordeuropa, men uden økonomisk succes og måtte opgive sine trans-europæiske drømme, og i stedet via Astra-
satellitten blive en britisk, national kanal (Tunstall & Palmer 1991, s. 17). Det, der blev en succes, var satellit-tv sendt 
fra andre lande til den enkelte nationalstat på dennes sprog, således som Viasat gjorde det i forhold til Danmark med 
TV3. 
249 Se videre i f.eks. IT-og Forskningsministeriet/Kultuministeriet: Konvergens i Netværkssamfundet.  2001. 
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Reguleringsmæssigt var og er situationen ikke holdbar. Den samme digitale bit-strøm kan helt 
bogstaveligt med lysets hastighed transmittere data, telefoni og TV, men afhængigt af, hvordan 
bittene samles i modtageterminalen, underkastes de forskellig lovgivning.  
 
Teletjenesterne har stadigvæk både på nationalt plan og på EU-plan deres særlove, og det samme 
gælder for fjernsyn250. De administreres af forskellige ministerier og generaldirektorater, og det kan 
være en af forklaringerne på, at en lovgivningsmæssige harmonisering endnu ikke er gennemført. I 
Danmark var situationen i 1986 den, at telekommunikation lå under Ministeriet for offentlige 
arbejder, medens broadcasting hørte under Kulturministeriet. 
 
I EU blev den eksplicitte regulering af telekommunikation og medier i nogle år flyttet rundt mellem 
generaldirektoraterne. Medier lå i 1983 i DG X (Audiovisuel, information, kommunikation og 
kultur), i 1989-92 og i 1993-94 hos DG III (industri) med Bangemann som kommissær. Området 
flyttede i 1995-99 til DG XV (det indre marked) med Monti som kommissær, og i 1999-2004 kom 
det til DG X (kultur) under Reding. I 2004 ændrede generaldiretoraterne navne, og medier blev 
sammen med telekommunikation samlet i Viviane Redings generaldirektorat for 
Informationssamfund og medier. Telekommunikation havde i mange år sit eget generaldirektorat, 
DG XIII, dog først med navnet DG Telekommunikation, Information Industry and Innovation, 
senere omdøbt til DG Information, og som nævnt i 2004 slået sammen med medie-området. 
Konkurrencedirektoratet – det gamle DG IV - har dog hele tiden haft en ikke ubetydelig indflydelse 
på udviklingen, herom senere. 
 
8.5. Europarådet og EBU 
Starten på det, der er det nuværende EU, gik i 1957, da Traktaten om Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab blev undertegnet i Rom. Den “forener Frankrig, Tyskland, Italien og Benelux i et 
fællesskab. Målet er integration gennem samhandel med henblik på at fremme den økonomiske 
ekspansion” (jeg fremhæver)251. Altså en hovedvægt på de økonomiske hensyn og mål. 
 
På daværende tidspunkt, dvs. i 1957, fandtes to andre vesteuropæiske “fællesskaber”, der tog sig af 
kulturen og medierne. Det var Europarådet og European Broadcasting Union (EBU). 
 
EBU var dannet i 1950 som et direkte svar på den kolde krig, der havde ført til opløsningen af den 
tidligere fælleseuropæiske radio-organisation International Broadcasting Union og til dannelse af 
den vestligt orienterede EBU og den østvendte søsterorganisation OIRT, Organisation 
Internationale de Radiodiffusion et de Télévision (Michalis 2007, kapitel 2). EBU havde en række 
af de gamle nationale public service broadcastere i Vesteuropa som medlemmer, bl.a. fra alle de 
stater, der i 1982 var medlemmer af EF252. EBU tog sig af tværnational udveksling af tv-
programmer i Eurovisionen. Formålet var dels at skaffe mindre velhavende nationalstaters officielle 
broadcastere adgang til billigt, men kvalitetsbetonet programmateriale, dels at fremme den 

 
250 Teledelen reguleres i EU først og fremmest via den såkaldte “tele-pakke”, "Rammedirektivet" – KOM(2000) 293, 
"Adgangsdirektivet" - KOM(2000) 384, "Tilladelsesdirektivet" – KOM(2000) 386 og "Forsyningspligtdirektivet" – 
KOM(2000) 392. Tv reguleres via TV-Direktivet, Fjernsyn uden Grænser. 
251 Citat fra EU’s hjemmeside om Traktaterne, http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_da.htm). 
252 Fra starten var EBU’s medlemmer disse: Danmark, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Monaco, 
Norge, Holland, Portugal, Sverige, Schweiz (hovedsædet er i Geneve), Tyrkiet, Storbritannien Jugoslavien, 
Vatikanstaten og en række middelhavslande: Egypten, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien. Finland kom til i juni 1950 
og var også medlem af OIRT. 
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internationale (europæiske) forståelse og berige seerne med store kulturelle oplevelser253. Endelig 
var der et industripolitisk motiv: tv fra store udenlandske begivenheder skulle fremme salget af tv-
apparater. EBU havde ingen regulerende kompetencer i forhold til de medlemslande, hvor 
radiofonierne havde hjemme. Det betød derfor også, at EBU ikke selv stod for nogen form for 
programproduktion. Det gjorde medlemslandenes broadcastere. Men EBU spillede dog en vis rolle i 
den internationale regulering af radio- og tv-frekvenser, og i fællesskab udviklede og afprøvede 
man ny teknologi til broadcasting. 
 
Europarådet var dannet et år tidligere i 1949 med det formål “at tilvejebringe en nærmere forening 
mellem dets medlemmer med henblik på at sikre og virkeliggøre de idealer og principper, som er 
deres fælles arvelod, og at begunstige deres økonomiske og sociale udvikling” (citat fra statutten). 
Europarådet havde ved vedtagelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950 og 
oprettelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skabt organer til behandling af alle sager 
om overtrædelse af menneskerettighederne. På kulturområdet havde Europarådet en betydelig 
aktivitet, især efter vedtagelse af Den europæiske Kulturkonvention i 1954 (European Cultural 
Convention). Formålet var bl.a. “to pursue a policy of common action designed to safeguard and 
encourage the development of European culture”254. Europarådet har to centrale institutioner, 
Ministerkomitéen bestående af medlemslandenes ministre og Den parlamentariske forsamling, 
hvortil medlemslandenes parlamenter udpeger et antal parlamentarikere. Før 1982 – der er et 
skelsår for den følgende fremstilling – havde Europarådets ministerkomité og dets parlamentariske 
forsamling haft en omfattende aktivitet på medieområdet og vedtaget følgende resolutioner og 
henstillinger om medieforhold255: 
 
Ministerkomitéen: 
1. Resolution (1961) 23 on the exchange of television programmes 
2. Resolution (1967) 13 on the press and the protection of youth 
3. Resolution (1970) 19 on educational and cultural uses of radio and television in Europe 
4. Resolution (1974) 26 on the right of reply - position of the individual in relation to the press 
5. Resolution (1974) 43 on press concentrations 
6. Recommendation No. R (1979) 1 concerning consumer education of adults and consumer 
information 
7. Recommendation No. R (1980) 1 on sport and television 
8. Recommendation No. R (1981) 19 on the access to information held by public authorities 
9. Declaration on freedom of expression and information adopted on 29 April 1982 
 
Den parlamentariske Forsamling: 
1. Resolution 428 (1970) containing a declaration on communication media and human rights 
2. Recommendation 582 (1970) on mass communication media and human rights 
3. Recommendation 747 (1975) on press concentrations 
4. Recommendation 748 (1975) on the role and management of national broadcasting 
5. Recommendation 749 (1975) on European broadcasting 

 
253 Mest kendte er Det europæiske Melodigrandprix, transmissioner fra OL, EM og VM i fodbold og andre store 
sportsbegivenheder. 
254 Europarådets konventioner foreligger i de officielle udgaver som regel kun på engelsk og fransk. Officielle danske 
oversættelser findes således ikke. 
255 Om Europarådets indsats på medieområdet, se “Council of Europe Activities in the Media Field” på 
file:///Users/imvfm/Desktop/Europaråd/DH-MM(2000)001_en.webarchive, og European Ministerial Conferences on 
Mass Media Policy: Texts Adopted. DH-MM (2006) 4.  
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6. Recommendation 815 (1977) on freedom of expression and the role of the writer in Europe 
7. Recommendation 834 (1978) on threats to the freedom of the press and television 
8. Recommendation 862 (1979) on cinema and the state. 
 
Det europæiske økonomiske Fællesskab havde ikke forholdt sig særligt energisk til 
mediespørgsmålet før 1982. Der var to domme af betydning – den meget omtalte Sacchi-dom fra 
1974 (C-155/73 Sacchi, se afsnit 11.1) og Debauve-dommen fra 18. marts 1980 (C-52/79), som jeg 
vender tilbage til i næste afsnit. Desuden havde Ministerrådet fået udarbejdet en række rapporter, 
som rummede anbefalinger, der pegede på mediernes betydning for den politiske tilslutning til ’det 
europæiske projekt’, men de havde ikke ført til egentlige beslutninger. 
 
Man kan således tale om en reel arbejdsdeling før 1982: Europarådet tog sig af kulturen og 
medierne, EBU af radio og tv, EF af økonomien. Mange lande var medlemmer af alle tre 
organisationer; i 1981 var det Belgien, Danmark, Frankrig, Vesttyskland, Grækenland, Irland, 
Italien, Luxembourg, Holland og Storbritannien, dvs. alle medlemmerne af EF var også medlemmer 
af både Europarådet og EBU. WARC-planen var bekymrende for en række politikere, fordi 
konsekvensen af det trods alt grænseoverskridende tv fra DBS-satellitterne kunne få uheldige 
nationale kulturpolitiske konsekvenser, og dertil kom, at udviklingen inden for anvendelse af 
kommunikationssatellitterne som nævnt havde taget politikerne i hele Europa på sengen. Efter en 
pause, hvor de stak hovedet i busken, blev en række panikagtige løsningsforslag forsøgt realiseret i 
mange lande (f.eks. forbud imod privat eje af parabolantenner, forbud imod retransmission af tv fra 
kommunikationssatellitter, se videre hos Mortensen 1992a og 1992b). Man frygtede en invasion af 
udenlandsk tv. I små lande var man bekymret for tv fra store nabolande, og alle, store som små, var 
bange for amerikansk, kommercielt tv, som man fra marts 1982 kunne se på Satellite Televisions 
ene tv-kanal. 
 
8.6. Debauve-sagen fra 1980 
WARC-planen var som nævnt vedtaget i 1977, OTS-satellitten opsendt i 1978 og Frankrig anvendte 
den til at sende fransk tv til Tunesien (KOM (83) 229, s. 109). Der gik alle hånde rygter om en 
række, kommercielle initiativer til etablering af tværnationale tv-kanaler, bl.a. ved at store 
internationale firmaer skulle stå på spring for at købe kanalplads hos de mindre europæiske lande, 
der ikke selv kunne anvende alle de fem kanaler, de havde fået tildelt ved WARC-planen256. Et 
centralt spørgsmål for medlemsstaternes regeringer var derfor, om de kunne beskytte deres egne 
nationale public service broadcasting-organisationer mod udenlandsk konkurrence og borgerne mod 
udenlandsk kulturel påvirkning, og om de kunne hindre den næsten uundgåelige kommercialisering 
af tv-mediet, som tværnationale, reklame- og sponsorfyldte tv-kanaler ville bringe med sig. 
 
I første omgang ville det udenlandske, tværnationale tv kun indirekte komme fra satellitterne, idet 
disses programmer skulle retransmitteres i kabelanlæg for at nå modtagerne. Først senere med 
opsendelse af DBS-satellitterne kunne seerne efter planen selv direkte nedtage signalerne via en 
DHT-parabol. Kabelanlæggene kunne også – som det var sket siden 1960erne – retransmittere 
nabolands-tv. 
 

 
256 Se KOM (83)229, s. 13, s. 15-16 især, s. 19, s. 26.  Især var der nervøsitet for hvad Luxembourg kunne finde på, idet 
landet i forvejen var hjemland for en fransksproget (og delvist fransk-ejet) radio- og tv-station (RTL), der ikke sendte 
specielt til borgerne i Luxembourg. Men også Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanet (!), der ifølge 
Roft Hochhut 1963 aldrig er gået af vejen for en rask lille handel, var mistænkt for urent trav, se Afré-rapporten (EP 1-
1541/83) s. 41. 
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Kunne medlemsstaternes regeringer forbyde retransmission i kabler af det kommercielle 
udenlandske tv – uanset hvor det kom fra og for at nå de mål, jeg netop omtalte? EU-
Kommissionen havde som sagt ikke taget noget initiativ før 1982, Europa-Parlamentet tøvede også 
med at røre på sig (men ikke længe, se senere), og Ministerrådet havde forsigtigt forholdt sig til tv-
mediet (også herom senere), men ikke taget stilling til problemet med “spill-over” og indirekte 
kommercialisering. EF-Domstolen kunne ikke selv tage initiativer, men kun udøve sin magt og 
myndighed på udtrykkelig invitation. En sådan kom i april 1979, da Debauve-sagen blev forelagt 
Domstolen (C-52/79 Debauve af 18. marts 1980, Sml. 1980, s. 833). 
 
Tribunal Correctionnelle de Liége havde stille et præjudicielt spørgsmål angående tolkningen af 
artikel 49, der rummer forbud imod hindringer for den fri udveksling af tjenesteydelser, og tv er 
juridisk set en tjenesteydelse siden Sacchi-dommen fra 1974 (afsnit 11.1). 
 
Baggrunden var, at der ved Tribunal de Police var indledt straffesager imod personer (blandt disse 
Marc Debauve), fordi disse havde overtrådt et forbud imod i fællesantenneanlæg at retransmittere 
tv-udsendelser, “der har karakter af kommerciel reklame” (præmis 2 i dommen). Forbuddet 
omfattede enhver form for tv, uanset udsendelsernes oprindelse, udbyderens nationalitet eller 
bopæl. I Belgien var der dengang også forbud imod at sende reklamer i de nationale radio- og tv-
institutioner, der sammen havde monopol på radio og tv (RTBF og BRT). Sagen var rejst af 
sammenslutninger, der repræsenterede forbrugerinteresser og kulturelle interesser. Tribunal de 
Police frifandt Marc Debauve og de andre tiltalte. De nævnte sammenslutninger appellerede sagen 
til Tribunal Correctionnelle de Liége. Det spørgsmål, EF-Domstolen skulle tage stilling til, var om 
EF-Traktaten artikel 49 forbød enhver national restriktion, der hindrede retransmission af reklame-
tv. Den belgiske forbud medførte tab for ejerne af de reklamefinansierede tv-kanaler, ligesom 
erhvervsdrivende, der var bosat i andre lande, ville blive svækkede i deres markedsføring i Belgien 
(præmis 6). 
 
EF-Domstolen svarede således: ”Når henses til visse tjenesteydelsers særlige natur, såsom 
udsendelse og transmission af fjernsynsudsendelser, kan det ikke anses for uforeneligt med 
traktaten, at der pålægges tjenesteyderne særlige krav, som er begrundet ved anvendelsen af 
bestemmelser, som regulerer visse former for virksomhed, der er retfærdiggjort af almindelige 
samfundsinteresser, og som påhviler enhver person eller virksomhed, der er etableret på den 
pågældende stats område, i det omfang en i en anden medlemsstat bosat tjenesteyder ikke dér er 
undergivet tilsvarende forskrifter” (præmis 12). Videre hed det: “I mangel af en harmonisering af de 
gældende regler [for regulering af reklamer i TV] falder et forbud af denne art inden for rammerne 
af den kompetence, der er overladt hver medlemsstat til at regulere, begrænse og endog fuldstændig 
forbyde fjernsynsreklame på sit område ud fra hensynet til almindelige samfundsinteresser. Det 
forholder sig ikke anderledes, hvis sådanne begrænsninger eller forbud udstrækkes til 
fjernsynsreklame med oprindelse i andre medlemsstater, såfremt de effektivt og med samme 
indhold anvendes på de nationale fjernsynsorganer” (præmis 15). 
 
Forbuddet imod retransmission af tv-kanaler med reklamer var således foreneligt med EF-
Traktaten, hvis det omfattede alt tv på belgisk område. Forbuddet kunne begrundes med hensynet til 
almindelige samfundsinteresser (præmis 12). Her lå derfor en mulighed for at hindre uønsket 
anvendelse af satellitter til kommercielt tv. Det forudsatte imidlertid, at medlemsstatens forbud 
imod reklame-tv omfattede alle tv-udsendelser - også de nationale, som selv den kontrollerede. Hvis 
Danmark derfor oprettede et TV 2 med reklamer, kunne udenlandske tv-knaler med reklamer ikke 
forbydes. 
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Inden jeg går videre med Parlamentets reaktion på specielt denne dom og på udviklingen omkring 
tv via satellitter i almindelighed, skal jeg omtale nogle tidlige initiativer fra Ministerrådet angående 
kultur og specielt tv. De løber nemlig senere sammen med Parlamentets initiativer. 
 
8.7. På vej mod en europæisk kulturpolitik 
I mange europæiske lande - og særligt i de protestantiske - er public service broadcasting et centralt 
led i den nationale kulturpolitik. Det er næppe for meget sagt, at PSB-institutionerne er landenes 
vigtigste kulturinstitution, i hvert fald efter den anden verdenskrig. Rom-traktaten fra 1957 rummer 
ingen artikler om kulturpolitik, og EF undgik i knapt 20 år at forsøge at inddrage kulturen som et 
politik-område, ligesom radio og tv heller ikke blev berørt.  
 
I midten af 1970erne var den økonomiske krise vidt udbredt i Vesteuropa, og Fællesmarkedet 
legitimitet var i bund257. Ministerrådet besluttede da i december 1974 at anmode den belgiske 
Premierminister Leo Tindemans om at udarbejde en rapport om, hvad der skulle forstås ved 
begrebet “Den europæiske Union”, idet der var enighed om, at legitimitetskrisen og den 
økonomiske krise kun kunne løses via et spring fremad. Fra udelukkende at være et økonomisk 
projekt skulle fællesskabet udvides med en politisk dimension. Rapporten kom i slutningen af 1975 
med titlen: ”Report on European Union. Report by Mr Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, 
to the European Council”258. Leo Tindemans forklarer, at landene i fællesskabet er kastet ind i en 
krise, og at de kan forvente inflationsrater og arbejdsløshed i en størrelsesorden, som den 
nuværende generation aldrig har oplevet før. Det har ikke overraskende medført en genopblussen af 
nationale interesser, særligt fordi Fællesskabet i sin nuværende skikkelse er ude af balance. På 
nogle områder har det fået langtrækkende magtbeføjelser, på andre ingen eller praktisk taget igen. 
Årsagen har oftest været, at Medlemsstaterne har været for svage til at foretage sig noget. 
“Europas” skrøbelige natur reflekterer Medlemsstaternes magtesløshed. Hans svar på dette er at 
trække fællesskabet i retning af fælles politikker. Og for at det kan ske, kommer de idémæssige 
aspekter ind i billedet: 
 
“Europa skal igen finde sin plads blandt de væsentligste emner i den offentlige meningsdannelse og 
dermed sikre at blive omdrejningspunktet for de politiske drøftelser i morgen. [...] EU skal opleves 
af borgerne i deres daglige liv. EU skal gøre sig gældende inden for uddannelse og kultur, nyheder 
og kommunikation, det skal manifest være til sted hos de unge i vores lande og i 
fritidsaktiviteterne”.  
 
Herved pålægges medierne, og især radio og tv, en betydningsfuld opgave i det fælles europæiske 
projekt. De skal bidrage til den ideologiske klangbund for tanken om et fælles Europa, en 
Europæisk Union. Denne betragtning fik betydning for fællesskabets politik på radio- og tv-området 
de kommende år, idet den indgik som udgangspunkt for Europa-Parlamentets senere initiativer259.  
 

 
257 Kommissionen skriver således i sin ”Report on European Union”, Bulletin of the European Communities, 
Supplement 5/75 fra juni 1975: “Since then the economic crisis and the changes in international relations, far from 
strengthening Community solidarity and leading to an assertion of Europe’s identity vis-à-vis the rest of the world, have 
marked a further check, and perhaps a retreat, in the process of European construction. The Member States, tempted by 
purely national solutions, have faced international discussion divided. The Community institutions have been too weak, 
and the means at their disposal too meagre, to counteract this tendency” (s. 5). 
258 Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76, dateret 29. december 1975. 
259 For en grundigere gennemgang af denne udvikling, se Rachel Craufurd Smith’s fremstilling i  Smith 2004b med 
yderligere henvisninger, og specielt om det audiovisuelle område, se Jakubowicz 2001 og 2004 samt Michalis 2007. 
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Den økonomiske udvikling forløb imidlertid langt fra tilfredsstillende i resten af 1970erne og i 
begyndelse for 1980erne, og fællesmarkedet fungerede ikke efter hensigten. Den alvorlige krise for 
sammenholdet blev uddybet, og tanken om Den europæiske Union som løsningen voksede sig 
stærkere. På Det europæiske Råds møde i Stuttgart førte det til udarbejdelse af en ”Højtidelig 
erklæring om Den europæiske Union”, vedtaget den 19. juni 1983. Ifølge Kommissionens formand, 
Gaston Thorn, var det på høje tid, at regeringscheferne tog et initiativ til styrkelse af samarbejdet: 
“Problemerne er ikke endeligt løst, og der står meget tilbage at gøre, men det er opmuntrende at 
vide at stats- og regeringscheferne på et tidspunkt, hvor de interne vanskeligheder kunne have ført 
til en opløsning af Fællesskabet, er blevet enige om at styrke integrationen og om at give 
Fællesskabet en ny start”260. 
 
“Målet for Den europæiske Union var at arbejde hen mod en stadig snævrere sammenslutning 
mellem De europæiske Fællesskabs befolkninger og medlemsstater på grundlag af bevidstheden om 
en fælles skæbne og af ønsket om at bekræfte den europæiske identitet” (s. 25). Derfor ønsker stats- 
og regeringscheferne “at fremme, i det omfang dette ikke kan ske inden for traktaternes rammer:  
Nærmere samarbejde om kulturelle spørgsmål for at bekræfte bevidstheden om en fælles kulturarv 
som et element af den europæiske identitet [samt] tilnærmelse af visse områder af medlemsstaternes 
lovgivning for at lette forbindelserne mellem deres borgere [...]”. Året efter, i juli 1984, gav Det 
Europæiske Råd på sit møde i Fontainebleau i juni 1984 en komité under Pietro Adonninos ledelse 
til opgave at skabe grundlaget for et “Borgernes Europa”.  
 
I kommissoriet hed det: “Det europæiske Råd finder det uomgængelig nødvendigt, at Fællesskabet 
indfrier de europæiske befolkningers forventninger og vedtager foranstaltninger, som kan styrke og 
fremme dets identitet og image over for dets borgere og i verden” (s. 5).  Rådet anmoder komitéen 
om at undersøge en række konkrete forslag, som Rådet selv fremkommer med og til selv at foreslå 
nye initiativer. Forslagene befinder sig på meget forskellige politiske niveauer, og at de fremsættes 
samlet og uden prioriteringer er i dag næsten ikke til at tro. Det er: 
 
“- symboler på Fællesskabets eksistens, navnlig et flag og en hymne 
- oprettelse af europæiske sportshold 
- udviskning af grænseovergangene 
- prægning af en europæisk mønt, ECU’en [...] 
- bekæmpelse af narkotikamisbrug 
- oprettelse af venskabsforbindelser mellem skoleklasser” (s. 7).  
 
Det førte til to rapporter i 1985 med en lang række forslag til nye europæiske initiativer261. Her 
ligger elementer til en egentlig fælleseuropæisk kulturpolitik – og meget andet. Jeg refererer i det 
følgende udelukkede de afsnit, der angår det audiovisuelle område og fremhæver, at rapporterne 
blev fremlagt kun et år før TV 2-loven blev vedtaget. 
 
Under rubrikken “Kultur og kommunikation” anfører Komitéen med tilfredshed, “at samlingerne i 
Rådet og af kulturministrene, forsamlet i Rådet, fremover vil blive afholdt regelmæssigt, og at der 
er blevet gjort fremskridt på dette område, herunder bl.a. den årlige udpegelse af Europas kulturby 
[...]” (s. 20). Kulturministrene opfordres herefter til – inden årets udgang – at nå til en positiv 
konklusion på, hvordan man “på fællesskabsniveau bedst kan fremme europæiske audio-visulle co-

 
260 Den højtidelige erklæring samt referater fra mødet findes i Bulletin for De europæiske Fællesskaber, nr. 6, 1983. 
Thorn er citeret fra side 23-24. 
261 Borgernes Europa. Rapporter fra ad hoc-komiteen. Luxembourg 1985. Som regel omtalt som Adonnino-rapporterne. 
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produktioner, således at der skabes en virkelig konkurrencedygtig europæisk industri”262. Det 
menes hermed både film- og TV-produkter263. “For at fejre hundredåret for filmkunsten foreslår 
komiteen at erklære 1988 for ’Det europæiske år for film og fjernsyn’” (s. 20). Dernæst opfordrer 
komitéen Rådet til at henstille til medlemsstaterne, at disse overvejer, hvordan det er teknisk og 
juridisk muligt at sikre alle borgere adgang til det størst mulige antal tv-programmer, der udsendes i 
medlemsstaterne – “for at knytte Europas folk tættere sammen”. 
 
På det tidspunkt var der forsøg i gang med en fælles europæisk tv-kanal (jfr. senere). Komitéen 
foreslog, at man skal bygge videre på erfaringerne, “idet det erindres, at en egentlig europæisk tv-
kanal ville være af stor betydning for udbredelsen af kendskabet til europæisk samarbejde og 
udvikling, idet hovedvægten lægges på behovet for flersproget radio- og fjernsyn” (s. 21). 
 
8.8. EF-Parlamentets tvetungede resolutioner fra 1980 
Europa-Parlamentet tog i 1980 initiativ til, at Fællesskabet skulle få en selvstændig tv-politik. Det 
skete ved vedtagelse af to i detaljerne indbyrdes uenige resolutioner, men de havde begge til formål 
at inddrage tv som et politikområde i Fællesskabet. Den første resolution fra den 18. september 
1980 (Pedini-Hahn-resolutionen, EP 1-409/80, optrykt i Hahn-rapporten, EP 1-1013/81264) blev 
vedtaget af medlemmer tilknyttet European People’s Party (de kristeligt-demokratske og 
konservative partier); den anden (Schinzel-resolutionen, EP 1-422/80, optrykt samme sted) blev 
vedtaget af medlemmer af Party of European Socialists, dvs. socialdemokratierne, næste dag den 
19. september 1980265. 
 
Titlerne på de to resolutioner er sigende, men der synes at være tvivl om deres nøjagtige indhold: 
Harcourt 2005, der normalt er meget velinformeret, omtaler den første på side 243 som “Proposal 
for a European television areas”. Titlen på optrykket i Hahn-rapporten er “On radio and television 
broadcasting in the European Community”. Den anden omtaler Harcourt samme sted som “The 
threat to freedom of speech and media pluralism through the commercialisation of the New Media”. 
I Hahn-rappoten er titlen: “The Threat to diversity of opinion posed by the commercialization of 
new media”. 
 
Den første resolution fra de borgerlige partier søger faktisk at skabe et fælleseuropæisk tv-område 
via et forslag om etablering af en fælleseuropæisk tv-kanal. Den anden fra socialdemokraterne 
lægger vægt på farerne og truslerne, der kommer fra anvendelse af de nye medier: satellit og kabler. 
Udgangspunktet for Pedini-Hahn-resolutionen er en utilfredshed med de eksisterende public 

 
262 På dette tidspunkt forsøgte danske politikere med forskellige lovgivningsinitiativer at hindre udenlandske 
filmarbejderes adgang til de danske støtteordninger til film, og der blev opstillet raffinerede betingelser for deltagelse i 
danske co-produktioner jfr. Udgang på Del II og kapitel 23. 
263 Richard Collins, der har skrevet ganske omfattende om den tidlige udvikling af EU’s mediepolitik, gør i Collins 
1994 a, s. 89-90 og Collins 1994 b, s. 1 opmærksom på, at EU anvender ordene “broadcasting” og “audiovisual” 
synonymt på dette tidspunkt. Skønt broadcasting denoterer tv og radio, medens audiovisual denoterer film, video, 
broadcasting og indspillet musik, bruges ordene i flæng og broadcasting indbefatter således altid også film (og omvendt, 
se det efterfølgende citat i brødteksten). Langt senere i slutningen af 1990erne sker der en adskillelse og film bliver da i 
statsstøttesammenhænge –sammen med andre audiovisuelle produktioner, bortset fra broadcasting – til “kultur”, 
medens broadcasting ikke gør det. Jfr. afsnit 12.4-5. 
264 European Parliament, Working Documents 1981-1982. 23 February 1982. Document 1-1013/81. Report drawn up 
on behalf of the Committee on Youth, Culture, Education, Information and Sport on radio and television broadcasting 
in the European Community. Rapporteur: Mr W. Hahn. (PE 73.271/fin.). http://aei.pitt.edu/3120/01/000057.PDF.  
265 Se Harcourt 2005, s. 62-63. Michalis 2007 bemærker modsigelserne mellem de to resolutioner, men ser ikke de 
partipolitiske årsager, skønt Harcourts bog (lige som Collins 1992 og 1994 og Humphreys 1996) indgår i hendes 
litteraturliste. 
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service-mediers dækning af det politiske liv, samtidigt med at der lægges vægt på de muligheder for 
en anderledes dækning, som de nye medier rummer266. Utilfredsheden med mediernes dækning af 
fælleseuropæiske forsamlinger var gammel. Europarådets parlamentariske forsamling havde 
allerede i 1975 udtalt følgende: 
 
“3. Idet vi antager, at aktiviteten i mange europæiske organisationer, og navnlig i Europarådets 
parlamentariske Forsamling er utilstrækkeligt præsenteret for den europæiske offentlighed i mangel 
på umiddelbar relevans, medens relevansen af en sådan aktivitet kunne blive væsentligt forøget ved 
en mere almen opmærksomhed fra en del af offentligheden; 
4. idet vi minder om resolution 584 (1975), om transmission af de nationale parlamenters debatter, 
og idet vi mener, at princippet kan finde anvendelse ikke mindst på den parlamentarisk debat på 
europæisk niveau, især når denne debat - som i Europarådet parlamentariske Forsamling -  som sit 
formål har en reel og åben udveksling af erfaringer på tværs af de europæiske demokratier, 
5. Anbefaler vi, at Ministerkomitéen opfordrer medlemslandenes regeringer: [...] 
til at fremme en regelmæssig og seriøs (snarere end sensationel) dækning i deres radiofonier af de 
aktuelle aktiviteter i de store europæiske organisationer; […]” (Henstilling 749 (1975) om 
europæisk brodcasting). 
 
I 1975 var der ingen muligheder for nye tv-kanaler via satellit, og derfor rettede henvendelsen fra 
Europarådets Parlamentariske Forsamling sig til de hjemlige regeringer, der blev anmodet om at 
lægge pres på de nationale broadcastere, så de rapporterede mere “seriøst” om aktiviteterne i de 
større europæiske organisationer267. I 1980 var satellitterne derimod synlige i horisonten, og 
Europa-Parlamentets forslag blev derfor anderledes, men udgangspunktet var det samme: “eftersom 
rapporteringen af Det europæiske Fællesskabs problemer i de nationale broadcasting-institutioner 
og i pressen har været mangelfuld, især med hensyn til dækning af integration, forbindelserne med 
tredjelande, navnlig udviklingslandene, men også med hensyn til oplysninger om de enkelte 
medlemsstaters indre politiske, sociale og økonomiske problemer, opfordrer [Europa-Parlamentet] 
til, at der oprettes et europæisk tv-selskab med sin egen tv-kanal”. 
 
Satellit-tv blev betragtet som en mulighed for at modtage autentisk information om Fællesskabets 
politik (pind 1 i resolutionen), fordi introduktionen af transmission via satellit forøgede kapaciteten 
til broadcasting og desuden muliggjorde, at alle regioner i Europa kunne nås. Herved kunne alle 
borgere få del i den politiske ansvarlighed, hvorved der kunne udvikles “a sense of common 
responsibility and willingness to take joint political action” (pind 1 og 2). Tv ses – som i 
Ministerrådets tilgangsvinkel - som middel til skabelse af politisk-ideologisk tilslutning til det 
europæiske projekt. Det nye tv-selskab skulle sende en kanal, der rummede programmer om politik, 

 
266 Det er påfaldende, at mange europæiske politiske grupperingers tilslutning til udvikling af satellit-tv og til etablering 
af nye nationale tv-kanaler med reklamer har en politisk-ideologisk begrundelse i utilfredsheden med de nationale PSB-
institutioners virke, uanset disse grupperingens eget ideologiske ståsted.  Jfr. min gennemgang af de danske forhold i 
kapitel 5. Michalis 2007 skriver s. 158: “A combination of dissatisfaction with and lack of confidence in the public 
service broadcasting system perceived as politically biased led various newly-elected European governments in the 
early 1980s to endorse liberalization as a means to gain influence in broadcast media which hitherto excluded them. 
Political affiliation played no role. it was the Conservative government under Thatcher in Britain that opened up the 
television market using all technological platforms – terrestrial, cable and satellite – but is was the Socialist government 
under Mitterrand in France. In Germany, cable television gave the opportunity to the federal government of Chancellor 
Kohl to construe it as infrastructure and thus gain legitimacy to intervene in broadcasting, a domain under the strong 
control of the individual states (Länder)”. 
267 Nydeligt, når man tænker på, at Europarådet var sat i verden bl.a. for at beskytte og fremme ytrings- og 
informationsfriheden. 
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uddannelse, kulturel information, underholdning – og reklamer for at sikre finansieringen. 
Kommercialiseringen via satellit-tv skulle ikke bekæmpes, snarere tvært imod. 
 
Den anden resolution – den socialdemokratiske – bakkede op om de gamle public service 
broadcastere, idet den lagde hovedvægten på de trusler, der ville komme fra de nye medier (satellit- 
og kabel-tv). Man beklagede de massive bestræbelser for at anvende de nye medier i kommercielt 
ærinde, advarede imod den effekt det kunne have på eksisterende medier og herved true 
informationsfriheden og demokratierne. En løsning kunne findes ved at sikre nationalstaterne imod 
fremmed tv. Her henviste resolutionen til en UNESCO-resolution fra 1978, der havde fastslået 
enhver stats ret til at bevare sin nationale identitet, særligt via sin mediepolitik. Dernæst henviste 
man til den nævnte afgørelse fra Domstolens i Debauve-sagen et halvt år tidligere, der havde 
fastslået, at det var foreneligt med EF-Traktaten at opstille restriktioner for kommerciel 
radiospredning. Man pegede endvidere på, at både Luxembourg og Schweiz skulle have planer om 
at sende satellit-tv med reklamer rettet imod nabolandene (specielt Vesttyskland), og at radio og tv 
på tværs af grænserne med kommercielle hensigter repræsenterede en betydelig trussel imod 
pressen i medlemsstaterne. Så kom forslagene, der er den første forløber for det senere direktiv 
Fjernsyn uden grænser: 
 
“Europa-Parlamentet […] 
1. anmoder Kommissionen og Rådet om ufortøvet at forelægge en beretning om mediernes stade og 
udvikling i EF (medieberetning); 2. opfordrer Kommissionen på  alle EF-staters vegne at drage de 
fornødne konsekvenser af de to domme, som De europæiske Fællesskabers Domstol har afsagt om 
det belgiske kabelfjernsyn[268] med henblik på udformningen af fremtidens medier; 3. opfordrer 
Kommissionen og Rådet til ikke at tillade grænseoverskridende foranstaltninger, der skader 
offentligretlige eller lignende uafhængigt strukturerede radio- og fjernsynsselskaber som f. eks. i 
Forbundsrepublikken Tyskland og Nederlandene[269]; 4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at 
forelægge Europa-Parlamentet en europæisk radio- og fjernsynsordning med deltagelse af 
forbrugerne og deres organisationer (fagforeninger, forbund osv.) samt de nuværende stationer. Det 
skal heri sikres, at de “nye medier” er med til at øge borgerens aktive deltagelse i 
informationsprocessen og styrke hans dømmekraft og hans sociale udfoldelsesmuligheder. Målet er 
at sikre pluralismen ved programmernes udarbejdelse samtidig med, at økonomiske magtstillinger 
forhindres; 5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, til Kommissionen, til 
medlemsstaternes regeringer og til UNESCO” (s. 20 i bilag II). 
 
Altså et forsøg på at bruge Fællesskabet til at sætte en stopper for udviklingen af kommercielt, 
overnationalt tv ved at vedtage fælles europæiske rammer, der skulle styre udviklingen. I den sidste 
ende blev resultatet som bekendt ikke det tilsigtede. 
 
Med hensyn til hvem, der vedtog de to resolutioner, bemærker jeg, at EBU’s medlemmer, dvs. 
radiofonierne - og dermed også EBU som organisation – bliver  placeret forskelligt af de politiske 
grupperingen bag de to resolutioners politiske indhold. Den borgerlige resolution kan vanskeligt 

 
268 Ud over Debeuve-sagen var der er parallel sag (C-62/79 Coditel I, dom af 18. marts 1980, Sml. 1980 I-881), hvor 
udgangspunktet var af ophavsretslig karakter, men hvor kernen var den samme som i Debeauve-sagen. Var det i 
overensstemmelse med artikel 49, at indehaveren af ophavsretten i Belgien til en spillefilm hindrer retransmission i 
Belgien af et tv-program, der indeholdt denne spillefilm, selvom tv-programmet stammede fra et naboland (BRD), hvor 
han ikke havde ophavsretten? Svaret var ja. Generaladvokat Warner havde samlet sit Forslag til afgørelse i begge sager 
i én fremstilling (s. 860-880). 
269 Der var offentliggjorde planer om kommercielt hollandsk tv via kanalen Euro-TV, se KOM (83) 229,s. 26. 
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opfattes som andet end et dårligt skjult angreb på public service broadcasting, medens den 
socialdemokratiske er et forsvar herfor, og et næsten fortvivlet forsøg på at stoppe den teknologiske 
udvikling via analyser og rapporter. En fremgangsmåde, der også blev anvendt i Danmark på 
samme tidspunkt270. Dette måtte svække EBU’s position som den organisation, der kunne danne 
ramme for den fremtidige udvikling af europæisk radio- og tv-virksomhed. 
 
8.9. Europarådet giver ikke op 
På trods af, at EF på denne måde via Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen var trådt direkte 
ind på den scene, hvor en fælleseuropæisk mediepolitik udfoldede sig, gav Europarådet ikke op, 
men fortsatte sine mediepolitiske initiativer. Der var jo også andre end EF-landene som medlemmer 
og et revir, der skulle forsvares271. 
 
Bekymringerne for den hastige teknologiske udvikling og for bestræbelserne for at anvende den i 
kommerciel og politisk sammenhæng var de samme som den socialdemokrat resolution udtrykte. I 
en anbefaling (Recommendation) nr. 926 (1981) vedtaget den 7. oktober 1981 pegede Europarådets 
parlamentariske forsamling på, at satellit- og kabeludviklingen ville får en betydelig 
gennemslagskraft på de nationale mediesystemer. Det kunne på den ene side styrke det permanente 
samarbejde mht. udveksling af radio og tv-programmer, men på den anden side var der også farer. 
Dels medførte WARC-planen et betydeligt “spill-over”, dels havde en antal private selskaber 
planlagt at sende kommercielt tv direkte fra satellitter inden for de nærmeste år. Man ønskede 
derfor et “modtageland”-princip indført som i Debauve-dommen: ingen udsendelse af programmer 
fra en satellit måtte finde sted uden en forudgående aftale med den stat, som udsendelserne er rettet 
imod. Ellers ville de samme programmer kunne udsendes til størstedelen af Europa og via 
opsugning af de eksisterende broadcasteres reklameindtægter og via konkurrencen om seerne, ville 
den intellektuelle og kulturelle mangfoldighed i Europarådets medlemslande skrumpe (pkt. 13). 
Hvis en tv-transponder på satellitterne derfor blev solgt til tv-brug til kommercielle firmaer, måtte 
man kræve, at de blev underlagt de samme reguleringer, som de nationale tv-stationer blev272. 
 
Desuden måtte det sikres, at de rettigheder som forfattere, komponister og udøvende kunstnere 
havde, blev respekteret, og at de programansvarlige blev sikret uafhængighed i forhold til staterne 
og til kapital-ejerne. Desuden måtte der træffes foranstaltninger, der sikrede adgang til kanalerne for 
alle politiske, sociale og kulturelle aktører på fair og lige vilkår. Og for at styrke de gamle nationale 
PSB’ere skulle der igangsættes undersøgelser af muligheden for tilføre dem yderligere finansiering 
via offentlige midler. 
 
Alt dette betød, at de europæiske lande måtte samarbejde om at løse de juridiske problemer som 
satellit- og kabel-tv rejste. Målet måtte være at nå en europæiske enighed  
 
"i. om at sikre programproducenternes redaktionelle uafhængighed over for staten og kommercielle 
interesser; 
ii. om konkret juridisk samarbejde, om muligt i form af en konvention; 

 
270 Jeg sigter til nedsættelse af Mediekommissionen, foretaget af den socialdemokratiske regering under Anker 
Jørgensens ledelse i marts 1980, jfr. afsnit 6.1. 
271 Tunstall & Palmer 1991 peger på, at der under hele forløbet frem til vedtagelsen af TV-direktivet i 1989 var både 
samarbejde og rivalisering mellem Europarådet og EU. Derefter blev det anderledes. 
272 Her er det frygten for, at de små lande skulle sælge ud af deres fem kanaler på deres DBS-satellitter, der danner 
baggrunden. Som sagt kom DSB’erne aldrig til at fungere. 
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iii. om foranstaltninger til at uddanne offentligheden, og især unge mennesker, til at værdsætte og 
sætte pris de pågældende medier; 
iv. om ophavsret og royalty; 
v. om en kodeks for standarder vedrørende programmernes indhold, der også kan accepteres af 
broadcasting organisationerne [...] "(pkt. 22). 
 
Dette initiativ førte langt senere til udarbejdelsen af Den Europæisk Konvention om tv- og 
radiospredningsvirksomhed, vedtaget i Strasbourg, d. 5. maj 1989 og til en støtteordning for 
filmindustrien i Europa (EURIMAGES)273. Men på trods af dette arbejde, der blev igangsat i 1981-
82 og som fortsatte igennem hele årtiet, fortsatte EF-organerne med deres eget arbejde. Den 
tidligere og af alle respekterede arbejdsdeling mellem Europarådet, EBU og EF var ikke længere til 
stede på tv-området. 
 
8.10. Den fælleseuropæiske tv-kanal 
EF-parlamentet arbejdede videre med tv-spørgsmålet, og i februar 1982 enedes de to parti-
grupperinger om en fælles resolution, der blev fremlagt af Wilhelm Hahn: Beslutning om radio og 
fjernsyn i Det europæiske Fællesskab (Hahn-rapporten, 1-1013/81 af 23. februar 1982). Den blev 
vedtaget den 12. marts 1982274. Af Richard Collins kaldt “’the première pierre’ of Community 
broadcasting policy” (Collins 1994 a, s. 94). 
 
Udgangspunktet var en næsten patetisk syllogisme om behovet for en europæisk enhed: 
“Information er en afgørende, måske den mest afgørende faktor i foreningen af Europa. Det er 
grundlæggende sandt, at: [...] foreningen af Europa kun kan nås, hvis europæerne ønsker det. 
Europæerne vil kun have det, hvis der er sådan noget som en europæisk identitet. En europæisk 
identitet vil kun udvikle sig, hvis europæerne er tilstrækkeligt informeret. På nuværende tidspunkt 
er information via massemedierne kontrolleret på nationalt plan. Langt de fleste journalister tænker 
ikke “europæisk”, fordi deres rapporterende rolle er defineret ud fra nationale eller regionale 
præmisser. Derfor er der overvægt af negative rapportering. Hvis den europæiske forening skal 
fremmes, må Europa derfor gennemtrænge medierne”. 
 
Nu indgik både forslaget om en fælleseuropæisk tv-kanal og om en større udredning fra 
Kommissionen, da det efter Parlamentets opfattelse hastede med, at Fællesskabet traf beslutninger 
inden for området, da andre var tæt på at gøre det: 
 
“Europa-Parlamentet [...] 
- der konstaterer, at den hidtidige orientering om Det europæiske Fællesskabs problemer må 
betegnes som utilstrækkelig og hyppigt uafbalanceret, 
- under indtrykket af de i den seneste tid gennemførte undersøgelser om de europæiske borgeres 
indstilling, som viser en forskrækkende skuffelse [sic!] over udviklingen i Fællesskabet, men 
samtidig også lader erkende, at de er utilstrækkeligt informeret om de virkelige hændelser, [...] 
- anser det for nødvendigt, at Det europæiske Fællesskab opmuntrer de nationale fjernsynsanstalter, 
hhv. Den europæiske Radiounion [EBU] i deres planer om skabelse af et europæisk 
fjernsynsprogram og deltager i rådslagninger og afgørelserne; [...] 

 
273 Konventionen, se 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=132&CM=8&DF=3/22/2008&CL=ENG. 
EURIMAGES, se http://www.coe.int/T/DG4/eurimages/ 
274 EFT 1982/C 87/110, optrykt i KOM (83) 229, s. 36ff. 
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- kræver, at Fællesskabets institutioner foranlediger medlemsstaterne til at stille den femte kanal i 
de nationale satellitter til rådighed for et europæisk program, eller at der planlægges en kanal til den 
L-satellit, der opsendes i 1986 af European Space Agency; 
- foreslår at det europæiske fjernsynsprogram udarbejdes som et fuldt program, der omfatter 
information, politik, uddannelse, kultur, underholdning og sport og med hensyn til oprindelse, 
sendeområde og målgrupper og tematik er europæisk orienteret; 
- forventer, at der tages ligeligt hensyn til alle regioner i Det europæiske Fællesskab, så at 
bevidstheden om den europæiske samhørighed styrkes, og anbefaler, at der tages hensyn til 
europæisk kulturs grundlæggende karaktertræk, enhed i mangfoldigheden; 
-anser det for nødvendigt, at der udarbejdes en rammeordning for europæiske radio og fjernsyn, 
som bl.a. tager sigte på ungdommens beskyttelse og giver regler for reklame på fællesskabsplan [...] 
(jeg fremhæver). 
 
Desuden påpegede Parlamentet, at “hvis fællesskabet ikke deltager i afgørelserne om anvendelsen 
af ny teknik, kan der indtræde en udvikling, som må anses for ufordelagtig for Fællesskabet” (s. 23 
i KOM (83)229). 
 
Det førte i første omgang til forsøgsudsendelser i 1983 med en fuldskalakanal kaldet EURIKON, 
sendt i lukkede kredsløb for inviterede deltagere og europæiske embedsmænd og politikere og med 
EBU som overordnet koordinator. Forskere som f. eks. Tobias Theiler275 mener, at forsøget set fra 
Parlamentets og Kommissionens side måtte være skuffende (Theiler 1999, s. 3), men i 
Kommissionens officielle rapport står der: “Tilliden hos deltagerne i EURIKON-forsøget til, at 
deres initiativ var velbegrundet, fremgår af, at de har truffet principbeslutning om at gennemføre 
nye forsøg i 1983” (KOM (83)229, s. 28).  
 
Det resulterede i anden omgang med tv-kanalen Europa TV, der havde et treårigt budget og blev 
drevet af broadcastere fra Tyskland, Irland, Italien, Holland og Portugal. Den gik i luften i oktober 
1985 og blev sendt både pr. satellit, i kabler og desuden terrestrisk i Portugal. Den nåede ud til 4,5 
mio. husstande, og blev en eklatant fiasko, både økonomisk, administrativt og seermæssigt276. Den 
lukkede i november 1986, godt ét år efter starten. 
 
8.11. Kommissionens Meddelelser om fælles tiltag på kulturområdet 
Kort efter det enige Parlaments Hahn-resolution udsendte Kommissionen en Meddelelse om sit syn 
på, hvad Fællesskabet skulle gøre inden for kultur-sektoren. Meddelelsen hed: “Styrkelse af 
fællesskabets indsats på det kulturelle område”, KOM (82) 590 af 29. november 1982. Den 
efterfulgte en tidligere Meddelelse med en lidt svagere titel: “Fællesskabets aktion inden for den 
kulturelle sektor”, KOM (77) 560 af 19. januar 1978, hvor tv slet ikke blev omtalt. Det sker i den 
fra 1982, men i en særlig kontekst, der dokumenterer Kommissionens snævre kulturopfattelse. 
 
Først tager Kommissionen forbehold over for selve kulturbegrebet, som det rigtigt nok er svært at 
definere præcist (se Hauge & Horstbøll 1988): “Ingen forventer af Fællesskabets indsats på det 

 
275 Om dette forsøg og den efterfølgende etablering af tv-kanalen Europa TV, se Theiler 1999 for en grundig analyse,  
og for de officielle dokumenter og begrundelser se KOM(83) 229 af 1. juli 1983: “Foreløbig beretning om Europæisk 
TV’s aktuelle situation og forventede udvikling: Perspektiver og valgmuligheder. Beretning fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet”. 
276 Theiler nævner, at seertallene var så små, at selv efter at kanalen tilbød gratis indrykning af tv-reklamer, var der kun 
få, der tog imod tilbuddet. Kommissionen kalder selv forsøget for en fiasko i Beslutning IV/32.524 Screensport/EBU 
pkt. 12. 
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kulturelle område, at den skal bidrage til nogen teoretisk definition af kulturelt formål og indhold, 
eller at den på nogen måde skal påtages sig at diktere eller blot vejlede kulturen. Denne indsats har 
heller ikke til formål at koordinere medlemsstaternes kulturpolitik. Europarådet bidrager hertil med 
stort held, idet det påvirker de enkelte landes kulturpolitik i kraft af en stadig udveksling af 
oplysninger, erfaringer og ideer. Bortset fra kulturpolitikken (som nødvendigvis hører hjemme på 
nationalt, regionalt eller kommunalt plan ) er Fællesskabets indsats begrænset af den kompetence 
og de midler det har i henhold til EØF-traktaten” (s. 3).  
 
Kommissionen dækker sig her endvidere ind bag EF-Traktatens manglende kulturbestemmelse, 
men den slipper for let om ved ikke at ville tage stilling til definitionen. Det er jo netop den, der er 
på spil, når Kommissionen senere i sine Beslutninger angående statsstøtte til public service 
broadcasting skal afgøre, om støtten kan falde ind under kulturundtagelsen (der imidlertid ikke på 
dette tidspunkt fandtes i Traktaten, den kom først med Maastricht-Traktaten fra november 1993, se 
afsnit 12.4). Kommissionen er i sin videre fremstilling af kulturaktiviteterne meget fokuseret på 
kulturarbejdernes forhold, som Europarådet også havde været det i sin resolution fra 1981. Det 
efterfølgende citat er smukt i sin hensigt, samtidigt med at det godkender den statsstøtte, der på 
dette tidspunkt var udbredt i de fleste af Medlemsstaterne.  
 
“Der næres intet ønske om at forbyde et land at yde særlig støtte til en enkelt sider af kulturlivet, 
[også når det er organiseret industrielt], og derved til de personer, der arbejder inden for den. Men 
støtten må ikke gøres afhængig af nationalitetskriterier. Når det specielt gælder den kulturindustri, 
filmen udgør, mener Kommissionen, at støtteordninger til fremme af national produktion ikke er 
uforenelige med EØF-traktatens grundlæggende bestemmelser” (pkt. 13). 
 
Radio og tv kan imidlertid bruges til at skaffe kulturarbejderne et større publikum. Under afsnittet 
“Bestræbelser for at få et større publikum i tale” finder man dette udsagn, hvor jeg ganske lidt har 
justeret den danske udgave via den engelske: 
 
“Udviklingen af radio, tv og nye gengivelses- og udsendelsesmetoder har i høj grad udvidet antallet 
af mennesker, der får kontakt med de forskellige kulturelle udtryksformer. Men denne udvikling 
nødvendiggør specielle forholdsregler. Man kan ikke nøjes med en udvikling, der, hvor gunstig den 
end er, kun angår et af de midler, hvorved kultur kan spredes, selv om det drejer sig om det 
kvantitativt betydningsfuldeste. Bestræbelserne for at nå ud til et større publikum må også gælde 
tilbud om andre former for kulturformidling. Der tænkes her på såkaldte “levende” forestillinger 
eller opførelser i teatre, koncertsale eller lignende, og på film i biografteatrene. I første tilfælde er 
der tale om en direkte kontakt mellem fortolkerne og tilskuerne eller tilhørerne. Og i begge tilfælde 
henvender værket sig ikke blot til en enkeltperson, men til mange personer, der tilsammen udgør et 
publikum. Denne levende del af kulturen bør støttes ikke blot på grund af den privilegerede rolle, 
den spiller over for publikum, men også fordi den bestandige kreative virksomhed, den giver 
anledning til, forsyner medierne med værker og dygtige fortolkere” (pkt. 16)277. 
 
Her er et noget konservativt, men klart defineret kulturbegreb i spil: Kultur er de begivenheder, der 
foregår i en “arena”: et sted hvor begivenheder og genstande er placeret i særlige omgivelser, der 

 
277 I en dansk sammenhæng talte Otto Leisner næsten samtidigt, nemlig i 1981, om, at tv egentlig ikke har bidraget med 
noget nyt til underholdningen. Tvært imod har tv snyltet på former, der tidligere var udviklet i radioen, og på ældre 
varietéunderholdning. Følgen er blevet, at der ikke er udviklet nogen tv-underholdning for de generationer, der i dag er 
under 40 år, og at tv-underholdningen samtidigt har ødelagt sit eget rekrutteringsgrundlag. Resumé fra Michael Bruun 
Andersen og Morten Giersings interview med Otto Leisner. Se Andersen & Giersing 1981, s. 19. 
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kræver en tilsvarende særlig opførsel af det publikum, der ved deres tilstedeværelse så at sige 
skaber “kulturen”278. Tv er efter arena-opfattelsen ikke kultur, fordi tv ikke har nogen arena. Der 
kan dog erfaringsmæssigt kun være få tilskuere til sådanne arena-bestemte kulturaktiviteter: Men – 
“et større publikum vil give anledning til mere arbejde og derved øget fortjeneste for 
kulturarbejderne” (pkt. 16). Så tv er alligevel godt for noget. Indtjeningen! 
 
8.12. Kommissionens første beretning om europæisk tv 
Parlamentets fælles-resolution førte også til, at Kommissionen den 1. juli 1983 forelagde den 
ønskede medierapport med titlen “Foreløbig beretning om Europæisk TV’s aktuelle situation og 
forventede udvikling: Perspektiver og valgmuligheder”, KOM(83) 229. Dette er den første rapport 
fra Kommissionen, der beskæftiger sig med tv-mediet sui genesis.  
 
Kommissionens arbejde med tv- og spillefilm omfattede på dette tidspunkt en lang række 
generaldirektorater, og afhængigt af hvor stærke disse var indbyrdes – og hvordan relationerne 
mellem dem udviklede sig – blev tv-mediet skiftevist betragtet ud fra et ideologisk, et teknologisk, 
et industripolitisk, et konkurrencemæssigt, et økonomisk, et beskæftigelsesmæssigt og endelig et 
kulturelt perspektiv. Tv er – som næsten alle andre kulturelle aktiviteter – både forretning, ideologi, 
politik, teknik og kultur, så det afgørende i en statsstøttesammenhæng kan ikke være, om det er 
kultur, men om dets kulturelle præg er så afgørende, at det i politikvurderingen kan klassificeres 
som en kulturel aktivitet, som der skal tages særligt hensyn til, når tv-mediets økonomisk forhold 
skal vurderes. Det er almindeligt at mene, at EU’s udgangspunkt var af overvejende kulturel art, 
men at økonomiske prioriteringer gradvist fik overtaget (Humphreys 1996, s. 258). Denne 
forskydning er jeg enig i, og der er heller ingen tvivl om, at Europa-Parlamentets første initiativer 
bedst forstås i en ideologisk-kulturel sammenhæng. Det er imidlertid også vigtigt at have for øje, at 
den økonomiske tilgangsvinkel aldrig, selv i sidste fase, blev den eneste, om end den i stigende grad 
er blevet bestemmende. 
 
Igennem 1980erne var følgende generaldirektorater involveret i beslutningerne279: 
 
• DG I – eksterne relationer. Bl.a. i forhold til internationale handelsaftaler, hvor USA ikke ønskede 
kulturelle aktiviteter undtaget fra frihandelen (Uruguay-runden i GATT-forhandlingerne). 
• DG III – industri og det indre marked. Hensigten var her at styrke og udvikle en egentlig 
europæisk tv- og filmindustri og skabe ét indre marked for tv-tjenester. 
• DG IV – konkurrence. Bestræbelser for at vriste tv-tjenesterne fra de nationale særordninger, især 
angående statsstøtte, de var underlagt til skade for konkurrencen. 
• DG X – audiovisuel og kultur. Forsøg på dels at skabe en beskyttelse imod fremmed kulturel 
påvirkning og for en form for støtte til produktion og distribution af europæiske audiovisuelle 
produktioner, der kunne bidrage til opretholdelse af medlemsstaternes kulturelle egenart.  
• DG XIII – telekommunikation og informationssamfundet. Udvikling af og støtte til europæisk 
teknologi inden for området (MAC, HD-TV, osv.). 
 
Ifølge Maria Michalis (Michalis 2007) var det DG X, der var hovedforfatteren til denne første 
beretning, og det betød en betydelig vægtning af tv’s kulturelle tilknytning, uden at den dog er 
altdominerende. Rapporten indeholder et omfattende faktuelt materiale på næsten 200 sider, og som 
sådan er den interessant som historisk dokumentation. Dens konklusioner er disse: Satellit-tv 

 
278 Om arena-begrebet, se Fink 1989. Typisk arena-kultur er teater, opera, ballet og andre former for scenekunst, film, 
cirkus, sport, kunstudstillinger. 
279 Kilder: Harcourt 2005, kapitel 4; Collins 1994b, kapitel 1; Humphreys 1996, kapitel 8; Dupagne 1992. 
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indebærer visse risici, men giver også mulighed for, at “Europas indbyggere [... kan] stifte 
bekendtskab med, forstå og tage del i vort kontinents kulturelle enhed”. (s. 5). I forhold til de store 
konkurrenter (USA og Japan) giver det endvidere mulighed for at føre sig frem, både på det 
industrielle og det kulturelle område, dog under forudsætning af, at der i Fællesskabet kan lægges 
en fælles politik. 
 
Denne politik skal udfolde sig på fire områder: 1. De økonomiske og finansielle aspekter må 
klarlægges, specielt må spørgsmålet om reklame i tv analyseres. 2. I forhold til industripolitikken 
skal der dels vedtages ensartede tekniske normer dels ydes støtte til den europæiske industri. 3. Der 
må igangsættes et samarbejde omkring programproduktion. Intet europæisk land kan alene 
tilfredsstille de enorme krav til morgendagens tv. En teknologisk integration af spillefilm og tv er 
en nødvendighed, både på produktionssiden og på efterspørgselssiden. 4. Fællesskabet og dets 
medlemslande “[må] inden for den egentlige kulturpolitik manifesterer sig for at forsvare den 
mangesidede nationale identitet, som udgør Europas kulturelle enhed”. 
 
I den sidste forbindelse støttes tanken om en fælles europæisk tv-kanal, ikke under Kommissionens 
eller andre EU-organers ledelse, men dog støttet af disse: “Den foreslåede [fjernsyns-]tjeneste vil 
spille en central rolle ved hos publikum at skabe og fastholde en bevidsthed om, at der i deres liv er 
en europæisk dimension på det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle område. Den vil på 
denne måde bidrage til virkeliggørelsen   
af Rom-traktatens første mål, som er “at skabe grundlag for en stadig snævrere sammenslutning 
mellem de europæiske folk”. Kommissionen er derfor stemt for i samarbejde med Parlamentet at 
tage de initiativer, som måtte være nødvendige for at støtte EBU og dens medlemmer i deres 
bestræbelser på at oprette denne europæiske tjeneste som den nye kommunikationsteknologi har 
gjort mulig” (s. 33). 
 
På baggrund af denne udvikling i Ministerrådet, i Parlamentet og via Kommissionens første 
tilkendegivelse kan der allerede her tegnes et tidligt omrids af det, der senere er blevet til EU’s 
eksplicitte mediepolitik: 
 
• For det første arbejdes der direkte med kulturen i Fællesskabet via Kulturministrenes jævnlige 
møder i Rådet. – Dette betyder, at danske Kulturministre løbende blev orienteret om tv position i 
forhold til de forskellige EU-politikker, og at manglende viden derfor ikke retmæssigt kunne bruges 
som begrundelse for undladelsessynder, jfr. senere i afsnit 25.12. 
• For det andet ydes der støtte til produktion af film- og tv-programmer for at videreudvikle en 
europæisk audiovisuel industri (jfr. MEDIA-programmerne280). 
• For det tredje sikres, at medlemsstaternes tv-programmer kan bevæge sig på tværs af 
landegrænserne (jfr. TV-Direktivet). 
• For det fjerde ydes en indsats for at påvirke den teknologiske udvikling, og der skal gives direkte 
industristøtte (f.eks. MAC-projekterne281). 
• For det femte gennemføres en svag indholdsmæssig regulering, og der opstilles regler for 
reklamer i tv (igen TV-Direktivet). 
 

 
280 Se http://ec.europa.eu/culture/media/programme/index_en.htm med yderligere henvisninger. 
281 Rådets direktiv 92/38/EØF af 11. maj 1992 om standarder for satellittransmission af tv-signaler, EFT 1992/L 137/17 
af 20. maj 1992, og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/47/EF af 24. oktober 1995, om standarder for 
transmission af tv- signaler, EFT 1995/L 281/51 af 23. November 1995. 
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Endelig var der ideen om, at tv-mediet kunne bringe et ideologisk rygstød til tanken om en 
Europæisk Union. Kulturen skulle spændes for politikkens vogn og ikke behandles som sig selv, 
men som et hjælpemiddel til borgernes forståelse for det værdifulde ved den europæiske 
integration282. En pointe er her, at Fællesskabets institutioner på dette tidspunkt arbejdede med en 
forestilling om, at det centrale og kendetegnende ved den europæiske kultur var “enhed i 
mangfoldigheden”. Dvs. det, der senere af filmfolket hånligt blev kaldt for “Europudding”, en 
sammensmeltning af de forskellige europæiske kulturer til én ny, fælleseuropæisk kultur283. En 
gensidig opmærksomhed mod de andre medlemslandes tv-programmer kunne bidrage hertil. 
 
På dette tidspunkt så EU’s beslutningstagere derfor ikke tv-mediet som en selvstændig kulturform, 
men som et hjælpemiddel til denne sammensmeltning. Tv var, set i et indholdsmæssigt perspektiv, 
nærmest en tom transportkanal, som man kunne hælde alt muligt ind i. Tv var uden egen æstetik, 
særlige genrer og specifikke oplevelsesformer, men en mulighed for – ud over det ideologiske – at 
bidrage til udviklingen af den europæiske audiovisulle industri og til sikring af en stærk europæisk 
industripolitisk position inden for de nye kommunikationsteknologier. Desuden kunne tv sikre 
kulturarbejderne en bedre indtjening284. 
 
8.13. Grønbogen om Fjernsyn uden Grænser 
Denne økonomiske tilgangsvinkel blev uddybet med opfølgningen af Kommissionens “Foreløbig 
beretning om Europæisk TV’s aktuelle situation og forventede udvikling” fra 1983 i form af en 
Grønbog med endelig udgave af 18. juli 1984: “Fjernsyn uden grænser. Grønbog om etableringen af 
det fælles marked for radiospredning, specielt ved satellit- og kabelfremføring” KOM(84)300. 
 
Den Grønbog – af Maria Michalis kaldt “the milestone in EU television policy” - skulle senere i 
1989 føre til Rådets direktiv 89/552/EØF, Fjernsyn uden Grænser fra 3. oktober 1989285, der er 
Fællesskabets vigtigste lov på tv-området (Holmes 2004, s. 192). 
 
Grønbogen henviser først direkte til Parlamentets ønske om, at der udarbejdes en rammeordning for 
europæisk radio og tv, der senere var blevet fuldt op med en række lignende erklæringer fra 
Parlamentet i årene derefter286. Kommissionen søger derefter at skaffe et juridisk grundlag for en 
Fællesskabs-aktion på området. Og det må nødvendigvis blive økonomisk, eftersom kultur ikke var 

 
282 Hvis læseren skulle undre sig over, hvorfor jeg ikke her citerer Jean Monnets berømte udtalelse: “Hvis jeg kunne 
begynde forfra med det europæiske projekt, ville jeg begynde med kulturen”. Citeret f.eks. i pjecen “Europæisk 
kultursamarbejde i EF” fra Det fælleskommunale EF-Sekretariat tilbage i november 1990, s. 5, og langt senere af 
Bernhard Wojciechowski, MEP i Betænkning A6-0279/2007 af 9. juli 2007, s. 5. Årsagen er, at det er en and. Jean 
Monnet har aldrig sagt det, og han kunne heller ikke have sagt det. Jfr. Østergaard 2000. 
283 I dag er det som bekendt udelukkende mangfoldigheden, der betragtes som styrken. Ideen om en enhedskultur blev – 
så vidt jeg kan se - opgivet omkring 1990. Se Collins 1994a (alene titlen, “Unity in Diversity?”) og Collins 1994b.  
284 Et temmelig fantastisk forslag indgik i Kommissionens meddelelse fra 1982 (KOM(82)590): “Dette fører til, at man 
må ønske, at Fællesskabet og Europarådet forener deres kræfter om sammen at tage stilling til spørgsmålet om, i 
hvilken udstrækning og på hvilken måde de kulturelle industrier bør bidrage til finansieringen af de dele af kulturlivet – 
såsom litteraturen, teatret osv. – hvorfra de forsyner sig med ‘råstof’, men som de påfører en hård konkurrence, og hvis 
indtjeningsmuligheder de formindsker. Det bliver nødvendigt at finde frem til en slags ligevægt mellem de 
indtægtsgivende og de ikke-indtægtsgivende dele af kulturlivet” (s. 16). El Comandante i Cuba ville uden tvivl have 
kunnet støtte dette forslag. 
285 Den fulde titel er: RÅDETS DIREKTIV af 3.oktober 1989 om samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed 
(89/552/EØF), i EFT 1989/L 298/23 af 17 oktober 1989. 
286 Se især Arfé-rappoten om “[A] policy commensurate with new trends in European television” fra 16. marts 1984, EP 
1-1541/83 med henvisninger til tidligere udtalelser. 
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indbefattet i Rom-Traktaten. Grundlag findes i kapitlerne om etableringsretten, der sikrer frihed til 
at etablere sig i enhver anden medlemsstats område (artikel 43), og artikel 49, der forbyder 
restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser. Endvidere henviser Kommissionen til 
Sacchi-dommen fra 1974 (jfr. afsnit 11.1) og til dommene i Debauve-sagen (C-52/79) og i Coditel 
I-sagen (C-62/79) fra 1980 (se afsnit 8.6).  
 
Herved blev den økonomiske betragtningsmåde juridisk set enerådende med store konsekvenser for 
kulturpolitikken og mediepolitikken287. I klar forlængelse heraf (eller på grund af) var Grønbogen 
især forfattet af DG III Indre marked i modsætning til “Foreløbig beretning om Europæisk TV’s 
aktuelle situation og forventede udvikling”, der var konciperet af DG X (Michalis 2007, s. 159, 
Collins 1994b, s. 16-20). Grønbogen anførte, at “i strid med en udbredt opfattelse omfatter EØF-
Traktaten ikke blot erhvervsmæssige aktiviteter, men principielt alle aktiviteter, der udføres mod 
betaling, uden hensyn til om det er af erhvervsmæssig, social, kulturel (navnlig 
informationsmæssig, oplysende, kunstnerisk og underholdende), sportslig eller anden art. På 
samme måde som Traktaten giver borgerne i medlemsstaterne fri bevægelighed som arbejdstagere 
og etableringsfrihed som selvstændige erhvervsdrivende uafhængigt af, hvad de beskæftiger sig 
med, giver den også fri bevægelighed for de varer og tjenesteydelser, som borgerne frembringer, 
inden for Fællesskabet uafhængigt af disse varer og tjenesteydelsers karakter. Aviser, tidsskifter, 
kunstgenstande, grammofonplader, film af alle slags og udsendelse af disse kan lige så frit 
udveksles inden for Fællesskabet som levnedsmidler, investerings- og forbrugsgoder elle bankers, 
forsikringsselskabers og reklamebureauers ydelser. [...]. Ej heller etableringsretten begrænses af 
EØF-Traktaten til kun at omfatte industri, håndværk, handel, bank- og forsikringsvirksomhed. 
Tværtimod omfatter den også udgivere af bøger og aviser, filmproducenter og filmudlejere, 
arrangører af orkesteropførelser og underholdning, presse- film- teater-, opera- og koncertagenturer, 
kort agt alle virksomheder, der beskæftiger sig med kultur samt selvstændigt udøvende kunstnere, 
ophavsmænd, journalister, fotografer og sportsfolk. Traktaten undtager ikke noget aktivitetsområde 
og sikrer følgelig principielt også fri etableringsret for sendervirksomheder [engelsk: 
“broadcastere”] (s. 6, jeg fremhæver). 
 
Radio- og tv-virksomhed opfattes således som en kulturel aktivitet, men den behandles fra en 
økonomisk synsvinkel. Det anføres således: 
 
“[Det] fremgår tydeligt, at Fællesskabets virke allerede fra starten har omfattet væsentlige aspekter 
af det kulturelle liv i medlemsstaterne. Også de kulturelt skabende og det, som de frembringer, 
hører ind under Fællesskabet. Også for disses vedkommende har det fælles marked længe været 
under oprettelse: de har navnlig del i de europæiske friheds- og lighedsrettigheder, frem for alt 
beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder til fri bevægelighed, fri etablering, fri ret til at udføre 
tjenesteydelser og omsætte varer og ret til at blive behandlet som indlændinge i udlandet” (s. 7). 
 
Også i den teknologiske udvikling, hvor Fællesskabet prioriterer at være en bestemmende aktør, 
skal de kulturelle hensyn indgå, om end i et underordnet forhold: “Nye teknikker for direkte 
transmission af radio og TV, som f.eks. udsendelse via rundspredende [DSB-]satellitter og kabel 
åbner mulighed for at nå frem til et publikum i de øvrige regioner fra andre medlemsstater [...] og 
formidle dettes adgang til den mangfoldighed af informationer, meninger og kulturer, der findes i 
Fællesskabet. Borgerne i Fællesskabet vil desto tidligere hilse udvidelsen af fjernsynets rumlige og 

 
287 Witte 1995, s. 249: “Economy and culture are not two watertight compartments, but closely interrelated social 
spheres; the economic categories and legal rules of EC Treaty include cultural activities whenever these present a 
transnational economic dimension” (jeg kursiverer). 
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indholdsmæssige muligheder inden for Fællesskabet velkommen, desto før Fællesskabet er i stand 
til at gribe disse nye transmissionsteknikkers muligheder som en åndelig og moralsk udfordring og 
indordne disse former for teknik i en fremtidig europæisk rammeordning, der ikke ensidigt er 
bestemt ved erhvervsmæssige normer” (s. 23). 
 
Endelig fremføres der industripolitiske argumenter, der omfatter fjernsynet (og filmen) som kulturel 
aktivitet, der kan rumme farer, men hvor andre, økonomiske hensyn har prioritet over bekymringen 
for de indbyrdes kulturelle forhold mellem Medlemsstaterne. Det sker ved at betragte tv som kultur-
industri med vægt på –industri i forhold til USA, der i disse sammenhænge oftest fungerer som et 
effektivt skræmmebillede, der kan fremme og legitimere en fælleseuropæisk politik. “Der advares 
hyppigt mod faren for, at et land skal komme til at dominere et andet på spillefilmområdet, men 
denne indvending kan dog ikke med rette gøres i forholdet mellem medlemsstaterne indbyrdes. 
Hvad produktionen af TV-programmer inden for Fællesskabet angår, ses det ikke, at enkelte 
medlemsstater har nogen form for dominans. Som statistikken over fjernsynsprogrammerne i de 
enkelte medlemsstater sendte film viser, er andelen af film fra andre medlemsstater snarere 
beklagelig ringe [...]. En styrkelse af samarbejdet mellem de europæiske Radio- og TV-
virksomheder synes ønskelig og tilstræbes på forskellig vis. Derimod har film fra et tredjeland, 
nemlig USA en dominerende stilling. Gennem udsendelse af film herfra kan man allerede se en vis 
uniformitet i udbudet af film i TV i Fællesskabet. TV-udsendelser, som f. eks. “Dallas”, hører til i 
udbudet i næsten alle TV-virksomheder i medlemsstaterne. Skabelse af et fælles marked, der også 
omfatter fjernsynsproduktionsområdet er derfor et nødvendigt svar på de store amerikanske 
selskabers dominerende stilling inden for kulturindustrien. Også her muliggør oprettelsen af indre 
markeder inden for hele Fællesskabet en styrkelse af de nationale virksomheders 
konkurrencedygtighed” (s. 33). 
 
Grønbogen har en undertitel, der er værd at lægge mærke til. Den lyder således: “Grønbog om 
etableringen af det fælles marked for radiospredning, specielt ved satellit- og kabelfremføring” (jeg 
fremhæver). Det betyder, at den ikke sigter imod alene at fremme sening af nabolands-tv, men at 
hele “det europæiske rum” skal udgøre ét marked. Dette marked har et betydeligt økonomisk 
potentiale. Afsnittet om Radio- og tv-virksomhederne som økonomisk faktor anfører følgende: 
 
“Radio- og TV-virksomhederne [eng: Broadcasring organizations288] er betydelige faktorer i hele 
fællesskabets samfundsøkonomi. De optræder som økonomiske faktorer og beskæftiger som 
arbejdsgivere talrige medarbejdere. I alt er over 100.000 personer med de mest forskellige 
uddannelser og på de mest forskellige niveauer [ ...] fast ansat i sendervirksomhederne i 
Fællesskabet. [...] Hertil kommer et langt større antal deltidsbeskæftigede eller beskæftigede på 
honorarbases. [...] I alt omsætter [broadcast-] organisationerne i Fællesskabet ca. 7,5 mia. ECU ” (s. 
39). 
 
Senere anføres det, at 12% af de samlede reklameudgifter på i alt 27 mia. US $ går til tv, og det 
antydes at denne procentdel kan øges, ligesom den samlede reklameomsætning kan det (s. 42). Men 
denne forskydning kan - på grund af de enkelte landes forskellige betingelser for tv-reklame – ske 
af andre end konkurrencemæssige årsager. En tilnærmelse af reglerne for reklame vil hindre denne 
markedsforvridning, samtidigt med at en udvidelse af tv-reklametiden er nødvendig for at nå det 
betydelige potentiale, markedet rummer. På s. 49 anslås dette til to til tre gange så stort som de 3,1 
mia. ECU, der var resultatet for 1981. Dvs. at Kommissionen mener, at de frie markedskræfter uden 

 
288 Grønbogen og det senere TV-Direktiv omfatter ikke radio, så den danske oversættelse er misforståelig. 
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forvridning vil flytte betydelige reklamemidler fra de trykte til de elektroniske medier, og det er 
centralt for den meget ambitiøse målsætning bag ideen om ’Fjernsyn uden Grænser’. Den 
samfundsøkonomiske effekt er nemlig efter Kommissionens mening langt større end broadcast-
organisationernes umiddelbare økonomiske resultater. Jeg bringer et længere citat, fordi det dels 
viser Kommissionens overbevisning om de audiovisuelle mediers langsigtede effekter, og fordi det 
er en tydelig illustration af den særlige regulerings-politik, der på mange områder skulle blive 
Kommissionens foretrukne i 1990erne og 2000erne, og som jeg skal vente tilbage til i afsnit 16.1289. 
 
“En attraktiv radio- og TV-virksomhed i Fællesskabet bereder [...] vejen for indførelse af 
samfundsøkonomisk endnu mere betydningsfulde fornyelser inden for informations- og 
kommunikationsteknikken. Den grænseoverskridende udspredelse af radio og TV giver seerne og 
lytterne i Fællesskabet nye programtilbud, som i sig selv er forudsætningen for stimuleringen fra 
den private efterspørgsel til indsættelse af nye former for transmissionsteknik [satellitter, lysledere 
og digital transmission, jfr. afsnit 8.2-3]. Hertil kræves investeringer til oprettelse af ydedygtige 
informations- og kommunikationsnet af en størrelsesorden på over 100 mia. ECU i Fællesskabet. 
Først og fremmest vil det samlede telekommunikationsområde komme til at drage fordel heraf [...], 
herunder kabelindustrierne, nyhedsformidlingsteknikken, informationsteknologien, den elektroniske 
apparatindustri og rumfartsindustrien. Oprettelsen af en ydedygtig infrastruktur vil skabe behov for 
nye udstyr inden for underholdningselektronikken, og private og erhvervsmæssige brugere af 
infrastrukturerne for information og kommunikation vil få brug for nye supplerende udstyr inden 
for underholdningselektronikken og kontorteknikken. [ ...] Endelig vil den erhvervsmæssige 
udnyttelse af de nye kommunikationsnet betyde øget effektivitet og  omkostningsbesparelser for 
virksomhederne i Fællesskabet, som en nødvendig  forudsætning for fastholdelse og forbedring af 
deres internationale konkurrenceevne. [...]. [De integrerede kommunikationsnet] vil i fremtiden ikke 
blot tjene transmission af radio- og TV-programmer og den individuelle kommunikation til de 
endelige brugere, men i stigende omfang også formidling af informationer mellem selvstændige 
virksomheder eller mellem geografisk adskilte dele af samme virksomhed. Det kommer i denne 
forbindelse an på at skaffe let adgang til eksterne databanker i ind- og udland. Virksomhederne kan 
imidlertid først i fuldt omfang udnytte de fordele, der kan forventes af sådanne net, hvis det lykkes 
på forhånd at fastlægge de tekniske normer og de retlige rammebestemmelser for en 
grænseoverskridende udnyttelse. I øvrigt må man påregne, at der fra denne udvikling vil udgå nye 
impulser til videreudvikling af informations- og kommunikationsteknologien i det europæiske 
erhvervsliv. Heraf ville følge en forbedring af dets internationale konkurrenceevne. Endelig kan 
man af funktionsdygtige kommunikationsnet dels forvente en billiggørelse og forbedring af 
produktionen samt nye udbud af varer og tjenesteydelser og dels nye udbudsformer, der vil 
videreudvikle sig med forbedringen af kommunikationsmulighederne mellem virksomhederne og 
de private brugere” (s. 52). 
 
En forudsætning er dog, at de private husholdningers efterspørgsel og købekraft kan kastes ind i 
projektet for at få det finansieret. Det nye integrerede net vil kun være rentabelt og derfor kun blive 
udbredt til det meste af medlemslandenes geografi, hvis der kan forudses høj tilslutningsgrad. 
Derfor er der behov for flere grænseoverskridende tv-kanaler, der kan få pengene op af lommerne 
på de private konsumenter. 
 

 
289 Jeg sigter til overgangen fra den keynesiatiske stat, der direkte forsyner borgerne med varer og tjenester, og som var 
den dominerende model i Vesteuropa fra 1950erne til sidst i 1980erne, til “den regulerende stat”, der overvåger og 
justere forsyningen med tjenester og varer, der produceres af private virksomheder. Se videre hos Michalis 2007, 
kapitel 1. 
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Dette, der er skrevet i 1984, er, så vidt jeg kan se, første gang at visionen om 
“Informationssamfundet” med den elektroniske motorvej bliver formuleret som det lange 
perspektiv for EU’s arbejde med fjernsyn og andre kommunikationsmidler. Tankerne er helt 
parallelle med den tidsmæssigt sammenfaldende ide om at opbygge et dansk hybridnet, der senere 
skulle udvides til at blive en integreret bredbåndsnet, der forbandt samtlige virksomheder, offentlige 
institutioner og private husholdninger (Betænkning 974/1983, Lund/Mortensen 1983a og 1983b, jfr. 
samt afsnit 7.4-5) Også her var forudsætningen for finansieringen af de tjenester, der skulle 
forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, at forbrugernes formodede umættelige trang til at se 
udenlandsk tv kunne indbygges i vognen som finansieringens motor. 
 
For at dette kan ske, skal der efter Kommissionens mening igangsættes en række nye 
lovgivningsinitiativer, og derfor efterfølges Grønbogens første fem dele, der beskriver den aktuelle 
situation for udbredelse af tv på tværs af grænserne og Traktatens juridiske rammer, af en sjette del, 
der rummer Kommissionens forslag til “den indbyrdes tilnærmelse af retsreglerne”. Her fremgår det 
tydeligt, hvad Kommissionens taktiske fremgangsmåde går ud på. Der var to valgmuligheder inden 
for tv-branchen: at satse på de eksisterende, nationale public service broadcastere (f. eks. BBC, 
ARD, ZDF, DR, RAI) hvoraf nogle udelukkende var licensfinansierede, andre 
blandingsfinansierede af licens og reklame - eller at sætte lid til, at nye kommercielle og private 
selskaber kunne udvikle sig, og via det omfattende potentiale fra reklameindustrien finansiere et 
stort udbud af nye europæiske tv-kanaler. Måske kunne det omfattende potentiale af reklamepenge 
endda skabe nye internationale broadcast-virksomheder (s. 53). Såkaldte “europæiske champions”, 
der kunne trække den ellers svage europæiske tv-industri fremad og selv spille en rolle på 
verdensplan, især over for USA290. 
 
Del seks rummer tre områder, som der skal foretages lovgivningsmæssige justeringer på, for at det 
langsigtede projekt kan realiseres. Og alene omfanget af den analyse, de enkelte områder udsættes 
for, afslører prioriteringen. Afsnit A “Regler om reklame” fylder 77 sider. Afsnit B om “Den 
offentlige sikkerhed og orden – beskyttelse af den personlige integritet” fylder 12 sider og omfatter 
“Beskyttelse af unge” og “Retten til gensvar”, medens det sidste afsnit C “Ophavsret” tildeles 15 
sider. 
 
Reklamehensynene er således de helt afgørende. Muligheden for via en senere ændring af Traktaten 
(f.eks. i forbindelse med indførelse af Det indre Marked i 1986, se herefter) at styrke muligheden 
for nationale statslige ydelser til de nationale tv-institutioner og måske skabe ekstra finansiering fra 
EF’s fælles kasse (som det var tilfældet for den teknologiske satsning i det overordnede projekt), 
indgår slet ikke i den tankemæssige ramme for denne indsats. En indsats, der som jeg netop har 
citeret, række langt ud over tv-mediets egen økonomi og brug. Det, der således fravælges om end 
indirekte, er de gamle public service broadcastere. Grønbogen blev publiceret i sommeren 1984, og 
hvilket empirisk belæg havde Kommissionen på dette tidspunkt for udviklingen af en stærk, privat 
europæisk TV-industri291? 
 
For det første var der de omfattende planer for etablering af nye kommercielle, private tv-kanaler 
via DBS-satellitterne. De gamle public service broadcastere kunne inden for deres budgetter og 
realistiske fremskrivninger heraf næppe udfylde alle de mange nye sendemuligheder (fem kanaler 
pr. stat i Europa, uanset hvor lille den var: Andorra, Lichtenstein, Luxembourg, Vatikanet, f.eks.). 
Private virksomheder med basis i avisbranchen kunne formodes at udfylde nogle af de tomme 

 
290 En idé, der bl.a. blev støtte af den franske Præsident Mitterand og Kommissær Bangemann, se Harcourt 2005. 
291 For det følgende se mere omfattende hos Tunstall & Palmer 1991. 
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pladser. For det andet var Sky Channel, nu under Rupert Murdochs ledelse, via 
kommunikationssatellit tilgængelig i en række store kabelanlæg i flere stater og havde netop i 1984 
fået adgang til det omfattende hollandske kabel-tv-marked, og andre satellit-tv-kanaler var 
annonceret eller tæt på åbningsdagen. For det tredje havde Luxembourg netop åbnet for RTL Plus, 
en tysksproget tv-kanal, hvori verdens næststørste mediekoncern Bertelsmann havde 40% af 
aktierne. I Frankrig var Canal Plus på tegnebrættet og blev igangsat i november 1984 og præsident 
Mitterand annoncerede skabelsen af en ny, privatejet kommerciel tv-kanal (La Cinq), der skulle 
drives af et konsortium af fransk-italienske medievirksomheder: Seydoux, Riboud og Berlusconi. 
Samme Silvio Berlusconi havde i årene før 1984 allerede fuldstændig vendt op og ned på det 
italienske tv-marked ved etableringen af en række lokale tv-stationer, samlet i kæder, og hans 
største tv-kanal (Canale-5) overhalede med hensyn til seertal netop i 1984 RAI 1. Samtidig havde 
han fordoblet tv’s andel af det italienske reklamemarked. 
 
En række stærke multimedie-koncerner var således enten allerede inde på det nye private tv-
marked, eller også stod de på spring og pressede på som energiske lobbyister sammen med den 
reklameindustri, der skulle skaffe finansieringen. James Tunstall og Michael Palmer tale om 
skabelsen af en række “medie-moguler”, der i disse år i Europa udvidede deres engagement fra de 
trykte til de elektroniske medier: Rupert Murdoch, Axel Springer, Robert Maxwell, Robert Hersant, 
Francis Bouyges, (kun til dels Silvio Berlusconi, der ikke kom fra avisbranchen), Leo Kirch. Alle 
succesfulde firmaer, de fleste allerede med multinationale ejerskab og med stor lyst til udvidelse. 
Her kunne skabes de “europæiske champions”, som muligvis kunne realisere Kommissionen drøm 
om, at Europas audiovisuelle industri kunne matche den amerikanske. Og netop fordi de var private 
og dermed uafhængige af politiske, reguleringsmæssige restriktioner – i modsætning til de nationale 
public service broadcastere – kunne de måske skabe det fælles europæiske tv-marked, medens 
public service broadcasterne var begrænset til nationale markeder. I valget mellem at udvide 
statsstøtten til de traditionelle public service broadcastere eller skabe reguleringsmæssige, friere 
rammer for private virksomheder, valgte Kommissionen den sidste løsning som det middel, der 
kunne skabe grundlagt for det Informationssamfund, der var det ultimative mål for hele processen. 
 
8.14. Grønbogen og Det indre Marked 
Skønt Kommissionen mente, at den i Grønbogen havde skabt det juridiske grundlag for at 
beskæftige sig med tv-området, var flere lande stadigvæk skeptiske med hensyn til EF’s mulighed 
for at bevæge sig ind på tv-området, bl.a. gjaldt det Vesttyskland og Danmark. Og som Traktaten så 
ud i 1984 skulle et evt. direktiv vedtages enstemmigt i Ministerrådet. Det blev der løst op for ved 
vedtagelsen af Den Europæiske Fælles Akt (realisering af Det indre Marked). Den blev 
underskrevet den 28. februar 1986 og trådte i kraft 1. juli 1987292. Den indeholdt bl.a. artikel 205, 
hvorefter Rådet med kvalificeret flertal kan vedtage regler til etablering af det indre marked. 
 
Jacques Delors tiltrådte i januar 1985 som formand for Kommissionen, og i sin første store tale til 
Europa-Parlamentet sagde han følgende om det audiovisuelle område293: “ Er De klar over, mine 
damer og herrer, at det, man kunne kalde kulturindustrien, snart vil være en af de største og mest 
arbejdsplads- og rigdomsskabende industrier? I henhold til traktaten har vi ikke mulighed for at føre 
kulturpolitik, men vi vil prøve at gøre det ad økonomisk vej. Det drejer sig ikke blot om TV-
udsendelser. Det drejer sig om at opbygge en stærk europæisk kulturindustri, der skal sætte os i 

 
292 Teksten findes i EFT 1987/L 169/1 af 29. juni 1987. 
293 De Europæiske Fællesskabers Tidende. Tillæg nr. 2-324. Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1985/1986. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 12. til den 15. marts 1985, s. 64. 
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stand til at blive herrer over såvel rammen som indholdet, bevare vore civilisations værdier og 
animere vore skabende kræfter” (jeg fremhæver). 
 
Her er et klart økonomisk udgangspunkt: kulturindustrien og specielt tv kan skabe velstand og 
beskæftigelse, en betragtningsmåde i forlængelse af det lange citat, jeg netop har bragt.  
Kommissionen har imidlertid ikke beføjelser til at skabe en egentlig kulturpolitik, men da en sådan 
alligevel synes nødvendigt, vil det ske via økonomiske tiltag. Jacques Delors lod det ikke blive ved 
denne tale, han inddrog tvært imod tv (men ikke kulturen294) i den Hvidbog, der førte til Det indre 
Marked295. Under afsnittet “Nye teknologier og tjenesteydelser” står der: 
 
“113. Udviklingen af nye teknologier har ført til skabelse og udvikling af nye former for 
tjenesteydelser, der rækker ud over landegrænserne, og som er begyndt at spille en stadig større 
rolle i økonomien. Imidlertid kan disse tjenesteydelser først blive udviklet i fuldt omfang, når de 
kan tages i anvendelse på et stort marked, hvor der ikke findes nogen hindringer. dette gælder både 
audiovisuelle tjenesteydelser, informations- og databehandling samt datastøttet salg om distribution. 
 
114. Herudover ønsker Kommissionen at understrege, at et marked uden hindringer på 
fællesskabsplan medfører, at der oprettes en række telekommunikationsnet med fælles standarder. 
 
115. Hvad de audiovisuelle tjenesteydelser angår bør målet for Fællesskabet være at søge at indføre 
et enkelt fællesskabsdækkende radio- og TV-spredningsnet. Radio- og TV-spredning [dansk 
oversættelse af broadcasting] er et væsentligt led i kommunikationsindustrien, som man forventer 
meget hurtigt vil udvikle sig til en nøglesektor i Fællesskabets økonomi og som vil få en afgørende 
indflydelse på EF-industriernes fremtidige konkurrenceevne på det indre marked [jeg fremhæver]. 
 
116. I henhold til traktatens mål om oprettelse af et fælles marked for tjenesteydelser bør alle, der 
sender og retransmittere udsendelser og som modtager dem, om det ønskes, være i stand til at gøre 
dette på et fællesskabende grundlag. Denne frihed går hånd i hånd med retten til informationsfrihed 
på tværs af landegrænserne. 
 
117. Som et resultat af den udvikling, er har funder sted inden for radio- og TV-spredning, 
hovedsageligt i nationalt regi, er der nu opstået en række aktuelle og potentielle juridiske 
vanskeligheder for personer og virksomheder, der ønsker at udvide radio- og TV-spredningen på 
tværs af medlemsstaternes landegrænser. Disse hindringer består hovedsagelig af forskellige 
begrænsninger med hensyn til, i hvilket omfang programmerne må indeholde reklamer; andre 
problemer vedrører copyright-rettigheder og lignede rettigheder i forbindelse med tilladelse til at 
retransmittere via kabel af udsendelser til de enkelte medlemsstater. På grundlag af Kommissionens 
grønbog om etableringen af det fælles marked for radio- og TV-spredning, specielt ved satellit- og 
kabelfremføring, der blev vedtaget i maj 1984, må der gennemføres en række foranstaltninger for at 
skabe et fællesskabsdækkende sendeområe. For at nå dette mål agter Kommissionen som et første 

 
294 Smith 2004b nævner, at der var forsøg på at inddrage kultur som en eksplicit del af de 279 forslag i Det indre 
Marked. “Despite Member State recognition that European integration required more than simply the removal of 
economic berries to trade, adoption of a specific culture Article was not high enough on the agenda at the 1985 
intergovernmental conference to result in a Treaty amendment. The proposal was consequently dropped in the horse-
trading that led to agreement of the Single European Act”, s. 23-24. 
295 KOM (85) 310 af 14. juni 1985: Gennemførelse af Det indre Marked. Hvidbog fra Kommissionen til Det europæiske 
Råd (Milano, den 28.-29. juni 1985). 
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skidt at fremlægge en række forslag herom, i 1985. Rådet bør træffe en afgørelse før udgangen af 
1987”. 
 
Kommissionens første udkast kom i juni 1986, netop som Europarådet begyndte at forberede sin 
første europæiske ministerkonference om massemediepolitik (se herefter). Udkastet  - KOM(86) 
146 endelig udg. af 6. juni 1986 – havde titlen: “Forslag til Rådets direktiv om samordning af visse 
i medlemsstaterne ved lov elle administrativt fastsatte forskrifter vedrørende udøvelse af 
radiospredningsvirksomhed. Forelagt Rådet af Kommissionen”. Alle de væsentlige pointer i det 
senere vedtagne direktiv Fjernsyn uden Grænser findes her. Jeg skal ikke følge de lange og seje 
forhandlinger igennem godt tre år, der førte frem til den endelige direktiv-tekst, men kort berøre 
Europarådets indsats på området, før jeg vender tilbage til direktivets endelige indhold296. 
 
8.15. Europarådets forslag 
Som tidligere nævnt var det i starten af 1980erne opfattelsen, at Europarådet var stedet, hvor man 
på europæisk plan diskuterede og forsøgte at tilrettelægge fælleseuropæiske initiativer på det 
kulturelle område, herunder medieområdet (afsnit 8.5). I 1981 havde Europarådets parlamentariske 
forsamling peget på ønskeligheden af en konvention, der kunne koordinere medlemmernes 
bestræbelser på at fastholde deres nationale særpræg inden for mediepolitikken. Det førte i februar 
1986 til, at Ministerkomitéen i Europarådet vedtog en anbefaling til medlemslandene angående 
udviklingen af den audiovisuelle produktion i Europa (Recommendation No. R(86) 3 af 14. februar 
1986.). Baggrunden var igen udviklingen på satellit- og kabelområdet, der havde skabt en række 
nye tv-kanaler og derved åbnet op for en stigende efterspørgsel efter programindhold. Dette indhold 
fandtes ikke i tilstrækkeligt omfang i Europa, men derimod var det billigt tilgængeligt i USA. I 
“Explanatory Memorandum” til anbefalingen opregnes nogle skræmmende tal: Europa importerede 
årligt 14.000 programtimer fra USA, hvad der svarede til 13% af den samlede udsendelsestid. Inden 
for genrerne film og serier var det i nogle stater oppe på 50% af sendetiden, i andre lå det mellem 
20 og 40%. USA importerede omvendt kun 1.000 programtimer fra Europa (pkt. 7). Derfor ville 
ministrene ved deres anbefaling opmuntre medlemsstaterne til at øge deres indsats inden for det 
audiovisuelle område, bl.a. ved at øge størrelsen af de nationale støtteordninger, og de opfordres 
desuden til at foretage koordinerede indsatser, bl.a. ved at støtte promovering af produktioner uden 
for deres egen medlemsstat. Medlemsstaterne opfordres desuden til at lade flere europæiske 
produktioner indgå i deres nationale tv-kanaler og i de tv-kanaler, der retransmitteres i kabel-tv-net. 
Endelig bør medlemsstaterne koordinere administrationen af rettigheder (copyright). Smukt, men 
uden stor gennemslagskraft. Der er tale om reelt uforpligtende opfordringer, som de individuelle 
medlemsstater kan gøre med, hvad de vil. 
 
Det næste initiativ var af lidt mere alvorlig art. Europarådet besluttede at løfte spørgsmålet højere 
op på den politiske dagsorden, idet Europarådet herefter indkaldte til ”Den første europæiske 
minister-konference om massemediepolitik” i Wien den 9. og 10. december 1986. Mediepolitikken 
var herefter ikke blot ét emne blandt mange andre, men havde nu fået sin særlige konference. 
Konferencen vedtog to resolutioner med bl.a. følgende indhold297: 
 
Medlemslandene resolvere, at de vil implementere politikker, der skal stimulere produktion, 
indplacering, distribution og transmission af audiovisuelle værker af europæisk oprindelse, og de 

 
296 Forhandlingerne er gennemgået minutiøst i Dupagne 1992, Collins 1994b, Humphreys 1996 og Krebber 2004. 
297 1st European Ministerial Conference on Mass Media policy. Resolution No. 1: The promotion of European audio-
visual works: production, scheduling, distribution and transmission across frontiers”. Resolution No. 2: “Public and 
private broadcasting in Europe”. 
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anbefaler skabelse af både offentlige og private, nationale støtteordninger (f.eks. af skattemæssig 
art), og at disse støtteordninger skal indbefatte støtte til uafhængige produktionsselskaber. Man er 
opmærksom på nationalstaternes begrænsninger (især hos de mindre stater), og derfor opfordrer 
ministrene til, at der skabes øgede muligheder for, at personer og kapital kan bevæge sig på tværs af 
landegrænserne, og at der skabes muligheder for produktion og distribution af co-produktioner. For 
at skabe et marked for sådanne produktioner opfordres medlemsstaterne til i deres nationale tv-
kanaler at sikre en vis procentdel af programudbuddet til europæiske produktioner. Udvikling af 
adækvate dubbing-teknikker skal desuden støttes. Videre er ministrene enige om, at de vil 
fremhjælpe samarbejdet mellem filmindustrien og tv, dels ved at sikre visning af spillefilm i tv, dels 
ved at tv og film skal indgå i co-produktioner. Og TV skal endvidere støtte den europæiske, 
kulturelle talentmasse, således at fjernsyn bliver et vehikel for den kulturelle identitet og diversitet. 
 
På det teknologiske plan skal der skabes et intensiveret samarbejde omkring udviklingen af nye 
teknologier for produktion af audiovisuelle produkter, og der skal skabes en fælles standard for 
HDTV. 
 
På det organisatoriske plan skal der via de eksisterende professionelle organisationer skabes et 
permanent forum for arbejdere i den audiovisuelle sektor; et europæisk clearing-house for co-
produktioner; et europæisk kooperativ for rettighedsfrie europæiske programmer; og for præ-
produktions-aftaler om distribution af programmer. 
 
Som det ses, er der ikke her nævneværdige forskelle sammenlignet med de bestræbelser, der på 
dette tidspunkt udfoldede sig i EF’s organer. Én afgørende forskel fandtes dog: Europarådets 
konventioner er ikke bindende for medlemsstaterne og de giver ikke borgerne rettigheder, som de 
kan påkalde sig over for deres regeringer. EU’s direktiver er bindende, og de giver borgerne og 
virksomhederne rettigheder. 
 
Endelig fastslår ministrene (hvoraf en del også var medlemmer af EF), at Europarådet er “the most 
suitable institution in Europe for the elaboration and further development of an appropriate 
framework for transfrontier broadcasting” (resolution nr. 2, pkt. III,1).  
 
Udsagnet kan opfattes på forskellige måder. Dels er det naturligvis en høflighedserklæring og en 
forståelig legitimering af den konference, som deltagerne netop havde afviklet. Dels var der uden 
tvivl medlemmer af Europarådet (bl.a. Danmark), der helst så en uforpligtende opfordring til 
europæisk samarbejde på dette politisk set følsomme område298. Og dels var der lande (bl.a. 
Frankrig), der ville fastholde Europarådets som en ekstra politisk mulighed for handling, hvis deres 
ønsker ikke kunne honoreres i EU-regi. Og endelig var der en række lande (nemlig halvdelen), der 
ikke også var medlemmer af EF. Europarådet intensiverede derfor sit arbejde hen imod en 
konvention om tværnationalt tv. Det skete parallelt med, at EU arbejdede hen mod det senere TV-
Direktiv og i stigende grad kom de to tekster (Europarådets Konvention og EU’s direktiv) til at 
ligne hinanden299.  

 
298 Som fortalt havde Danmark siden1982 haft en borgerlig-liberal regering under ledelse af den konservative Poul 
Schlütter. Det borgerligt-liberale udgangspunkt burde logisk set have medført en støtte til den liberalisering af tv-
markedet, der indgik i planerne om et TV-Direktiv (hvorfor det også var borgerlige regeringer i BRD og UK, der førte 
an, støttet af reklameindustrien og de opkommende private tv-selskaber), men da Danmark stadigvæk havde et uafklaret 
forhold til sin deltagelse i Det europæiske Fællesskab, og bl.a. fastholdt, at kulturpolitik faldt uden for fællesskabets 
kompetenceområde, var den danske regering paradoksalt nok modstander af et TV-Direktiv. 
299 For en detaljeret gennemgang af ligheder og (små) forskelle, se Mortensen 1992 a, kapitel 4 og 5. 



 267 

 
8.16. Direktivet Fjernsyn uden Grænser 
Dette Direktiv, der under megen dramatik blev vedtaget af ministerrådet den 3. oktober 1989, 
opfattes af de fleste forskere som EU’s vigtigste indsats på tv-området (Collins 1994 b, Holmes 
2004.) 
 
Indtil Den europæiske Fælles Akt trådte i kraft i juli 1987, var initiativerne angående tv-mediet i 
Fællesskabet udgået fra Europa-Parlamentet (bl.a. den centrale Hahn-resolution fra marts 1982) og 
Kommissionen (de fælleseuropæiske tv-kanaler, Grønbogen om Fjernsyn uden Grænser, 
Meddelelserne om indsatser på kulturområdet). Ministerrådet, der var den centrale instans angående 
vedtagelse af Direktiver, dvs. love, havde endnu ikke eksplicit forholdt sig til området. Det havde 
godt nok som nævnt nedsat komiteer angående kulturelle forhold (jfr. Adonnini-rapporterne), og 
disse var fremkommet med forslag, men herefter havde Ministerrådet ikke foretaget sig yderligere. 
Kommissionens centrale Grønbog om Fjernsyn uden Grænser fra 1984 medførte en række direkte 
forhandlinger mellem Kommissionen og Medlemslandene og mellem Medlemslandene indbyrdes. 
Efterhånden som teksten til et kommende Direktiv nærmede sig en endelig form, måtte 
Ministerrådet tilkendegive, om det reelt ønskede at inddrage dette område under sin 
lovgivningskompetence, selv om det – som nævnt af Delors - ikke havde mulighed for at vedtage en 
egentlig kulturpolitik. Tidligere havde kun Parlamentet og Kommissionen udtalt sig positivt. På Det 
Europæiske Råds møde på Rhodos den 2.-3. december 1988 kom beslutningen. I Formandskabets 
Konklusioner300 hedder det: 
 
”Det Europæiske Råd mindede om, at det er af den største betydning at intensivere bestræbelserne, 
bl.a. ved hjælp af samarbejde, med henblik på at styrke den audiovisuelle kapacitet i Europa, hvad 
enten det drejer sig om et frit marked for programmerne, fremme af det europæiske system med 
højopløsnings-tv eller en politik, der tager sigte på at fremme kreativiteten, produktionen og 
spredningen, og som vil kunne afspejle den europæiske kulturs mangfoldige aspekter. Det 
Europæiske Råd finder det vigtigt, at de bestræbelser, Fællesskabet udfolder, er i overensstemmelse 
med Europarådets konvention. Det Europæiske Råd anmoder Rådet om at fremskynde sit arbejde 
med direktivet om fjernsyn uden grænser, idet det noterer sig, at Kommissionen vil tilpasse sit 
forslag på baggrund af Europarådets konvention” (s. 8-9).  
 
Europas audiovisuelle kapacitet skal styrkes, hvad der både indebærer en industripolitisk 
betragtning, men også en økonomisk styrkelse af det kulturelle indhold i de audiovisuelle produkter. 
Det skal ske via fire initiativer, der på forskellig måde vægter det industripolitiske og det kulturelle 
indhold. 
 
• Skabelse af et frit marked for programmer, dvs. et indre marked. Her indgår det kommende 
direktiv Fjernsyn uden Grænser, som skal koordineres med Europarådet. 
• Udvikling af et europæisk HDTV-system. På dette område blev der senere vedtaget en række 
Direktiver, men systemet kom aldrig i funktion301. Nok den største, absolut fejlslagne teknologiske 
satsning i EF (Se Kaitatzi-Whitlock 1994,  Dai, Cawaon & Holmes 1996). 

 
300 Hentet på http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/DER/1980-1989/der_021288/. 
301 Første trin var Rådets afgørelse af 27. april 1989 om højopløsnings-tv, se EFT 1989/L 142/1-2 af 25. maj 1989. 
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• Støtte til uddannelse af arbejdere inden for den audiovisuelle industri. Det førte til MEDIA-
programmerne, hvoraf et pilot-projekt blev vedtaget allerede i 1987, det såkaldte MEDIA 92-
program302. 
• Støtte til produktion og distribution af europæiske audiovisuelle værker. Omfattes delvist af 
MEDIA-programmerne, men noget af dette blev kun realiseret i Europarådets regi (EURIMAGES-
projektet). 
 
Den 3. oktober 1989 vedtog Ministerrådet via medlemsstaternes udenrigsministre endeligt 
direktivet ”Fjernsyn uden Grænser”. Ti medlemsstater stemte for, to imod. Modstanderne var 
Danmark og Belgien303. 
 
Direktivet var på alle måder et kompromis. Ifølge Collins 1994b mellem de liberale og dem, der 
ønske statsstyring. Og mellem økonomiske og kulturelle hensyn (s. 69). Det var et 
minimumsdirektiv, hvad der snarere betød deregulering end re-regulering af området. 
Bestemmelserne om, at tv-kanaler med reklamer frit kan distribueres i alle Medlemslandene var en 
sejr for liberalisterne, medie-mogulerne og reklameindustrien, og desuden slog de industripolitiske 
hensyn klart igennem, når man ser på mængden af den lovlige reklame. Men samtidigt indeholdt 
direktivet en række kvoter for europæisk indhold, hvad der utvivlsomt var en sejr for ønsket om 
statsstyring, og som repræsenterer en klassisk kulturpolitisk vinkel.  
 
Direktivet indeholdt ikke nogle former for direkte statsstøtte, men som forberedelse til og til 
opfølgning af direktivets vedtagelse blev MEDIA-programmerne udformet og vedtaget. Frankrig, 
der havde før an i ønsket om kvoter og statsstøtte til produktion, førte sit synspunkt om direkte 
statsstøtte og sine argumenter herfor frem i Europarådet, der hele tiden havde fungeret som mulig 
nødudgang, og her blev de vedtaget i form af EURIMAGE-programmet304. Copyright-problemerne 
blev ikke løst ved vedtagelse af direktivet. De udgjorde den anden halvdel af den mulige blokering 
for et frit marked for tv-programmer og –kanaler. Medlemsstaterne blokeringsmulighed var fjernet 
via forbud imod restriktioner for den frie udveksling af programmer. Men indehavere af 
ophavsrettigheder havde stadigvæk den mulighed, at de kunne anvende deres økonomiske 
rettigheder til at hindre retransmission af deres værker, og ønsker om at fjerne disse ud fra 
industripolitiske motiver var afvist. De kulturelle hensyn vejede tungest. Spørgsmålet blev senere 
løst ved vedtagelse af særlige direktiver vedrørende copyright305.  
 
Hvis Medlemsstaterne overholdt direktivets minimumskrav, kunne enhver selv indføre strengere 
krav til de tv-institutioner, der ville sender under denne medlemsstats jurisdiktion. Herved bevarede 
medlemsstaterne kontrollen med deres egne tv-institutioner (sejr for kulturpolitikken), men de 

 
302 Se Mortensen 1990, s. 1-6, der giver et overblik over disse tidligere støtteprogrammer til den europæiske film- og 
TV-industri. Se også Bulletin for De europæiske Fællesskaber, supplement 4/87: Fremstød på det kulturelle område i 
Det europæiske Fællesskab, s. 14-19. 
303 Kvalificeret flertal var 54 ud af 76 stemmer. Danmark og Belgien havde tilsammen 8 stemmer, jfr. Humphreys 1996, 
s. 275-76. Danmark var stærkt utilfreds med vedtagelsen og mente, at EF herved overskred sine beføjelser, da kulturen 
efter Danmarks mening ikke var et EF-anliggende. Danske politikere fastholdt i flere år, at Danmark havde nedlagt “et 
hængende veto”, hvad der var forkert, da noget sådant ikke er muligt for et Medlemsland af Danmarks størrelse, da det 
havde for få stemmer. Se Mortensen 1992a. Jens Rohde omtaler i Folketinget den 3. maj 2000, spalte 7413, at Schlüter-
regeringen havde ”et hængende veto” mod TV-Direktivet, men at det senere blev opgivet. Se herom i afsnit 14.5. 
304 Både MEDIA-programmet og EURIMAGES havde dog meget beskedne økonomiske rammer. 
305 Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende 
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og 
viderespredning pr. kabel, EFT 1993/L 248/15-21 af 6. oktober 1993. 
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mistede den kontrol, de tidligere havde haft i forhold til modtagelse af tv-signaler fra stationer i 
andre medlemsstater (sejr for industripolitikken). Det modtagelands-princip, som Europarådets 
parlamentariske forsamling havde foreslået i 1981, var ikke acceptabelt i forhold til skabelse af Det 
indre Marked, ja det var faktisk det stik modsatte. Hvis medlemsstaterne i Det økonomiske 
Fællesskab kunne modsætte sig distributionen i deres land af varer og tjenesteydelser, der overholdt 
Fællesskabets minimumsstandarder, men som ikke levede op til de højere standarder, det 
modtagende medlemsland havde vedtaget, ville et fælles indre marked aldrig kunne realiseres. 
Modtagelandsprincippet var derfor uantageligt, hvad der dog ikke betød, at åbenlyse forsøg på at 
omgå ambitiøse nationale reguleringer via proforma etableringer i andre medlemsstater er lovlige 
(Hansen 1998). Dette spørgsmål kom på den mediepolitiske dagsorden i Danmark i efteråret 1994, 
da TV 2 tog initiativ til at få undersøgt, om TV3, der sendte fra London, skulle overholde de 
restriktive danske reklameregler, som TV 2 var underlagt. Se afsnit 13.18.1.1. 
 
Direktivets hovedindhold er følgende: 
 
• Hvis en tv-kanal overholder direktivets minimumsbestemmelser, kan den frit spredes direkte og 
via retransmission i alle medlemsstater. Afsenderlandet skal sikre, at minimumsbestemmelserne 
overholdes. Jfr. den nævnte TV3-sag ovenfor. 
• Tv-kanaler må indeholde reklamer i 15% af sendetiden, og i op til 20% inden for en given time. 
Det er procenttal, som man selv i USA sjældent når op til, og de blev opfattet som en stor sejr fra 
den magtfulde reklamelobby (Humphreys 1996, Collins 1994b, Tunstall & Palmer 1991). 
• Reklame-breaks er tilladt. Der er fastsat grænser for hvor ofte afbrydelserne må forekomme 
(spillefilm f. eks. en gang pr. 45. minut, andre programmer hvert 20. minut, visse typer må slet ikke 
afbrydes (nyheder, religiøse udsendelser). Der er interessante betingelser med klare kulturpolitiske 
aspekter. Afbrydelserne skal ske “på en sådan måde, at udsendelsernes integritet og værdi ikke 
berøres [...] og der ikke gribes ind i rettighedshavernes rettigheder” (artikel 11. stk. 1). 
Rettighedshavernes ideelle rettigheder rummer bl.a. krav om, at “[v]ærket må ikke ændres eller 
gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for 
ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart” (Ophavsretslovens artikel 3, stk. 
2). Denne ret kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en afgrænset brug af værket 
(stk. 3). Det har været diskuteret, om disse to bestemmelserne tilsammen kunne hindre, at f.eks. 
spillefilm blev afbrudt af reklamer. En svensk højesteretsdom har tilsluttet sig dette synspunkt, og 
herved beskyttes det kulturelle indhold i denne audiovisuelle produktion betragteligt306. 
• Begrænsning på hvilke varer og tjenesteydelser, der må reklameres for. Ikke for tobak, lægemidler 
og lægebehandling. 
• Kvoter for programmer og producenter. Bestemmelserne blev ikke juridisk, men kun politisk 
bindende, dog måtte niveauet for europæisk indhold ikke senere falde til under resultatet for 1988. 
Størstedelen af programmerne skal inden for visse genrer være af europæisk oprindelse (gælder 
ikke nyheder, sport, gameshows, m.v.). 10% af sendetiden eller af programbudgetterne skal inden 
for disse genrer afsættes til uafhængige producenter. Om danske kanalers opfyldelse heraf, se afsnit 
23.5.3.1. 
• Sponsorering. Sponsorering er tilladt, dog skal sponsors navn eller logo tilkendegives før og eller 
efter programmet. Visse programtyper må ikke sponsoreres (nyheder f.eks.). 

 
306 Se Högsta Domstolens dom af 18. marts 2008, nr. T 2117-06 TV4 mod dødsboet efter Vilgot Sjöman og Claes 
Eriksson. Domstolen udtaler s. 8 at “reklamavbrotten vid de i målet aktuella visningarna anses utgöra en kränkning av 
upphovsmännens egenart i strid med bestämmelsen i 3 § andra stycket upphovsrättslagen[...]”.Se forsøg på tidligere at 
rejse en dansk sag mod TV3 i  Mortensen 1992a, s. 53. 
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• Indholdsregulering. Der må ikke udsendes programmer, der i alvorlig grad kan skade 
mindreåriges fysiske, mentale eller moralske udvikling. Det er omdiskuteret, hvad det kunne være 
for programmer, om end direktivet selv henviser til programmer, der indeholder pornografi og 
umotiveret vold. Se igen afsnit 23.5.3.1. 
• Beskyttelse af biograffilm. Disse må som regel først vies to år efter biografpremiere. 
• Ret til gensvar indføres. 
 
8.17. Kulturpolitisk vurdering af TV-Direktivet 
I hvilket omfang betragter dette Direktiv – EU’s vigtigste lov på tv-området – tv-mediet som en 
kulturel aktivitet? At det rummer deregulerende aspekter peger ikke på det modsatte, ligesom dets 
liberale holdning til tv-reklamer heller ikke gør det. Dette er kulturpolitiske instrumenter, om end 
knyttet til en bestemt type kulturpolitik. Åbningen af et stort europæisk marked for tv-programmer 
og tv-kanaler kan heller ikke afvises som et kulturpolitisk initiativ, om end det også kan have 
økonomiske konsekvenser og motiver. 
 
For at fremhæve de mange reelle kulturpolitiske elementer, der findes i TV-Direktivet, vil jeg med 
inspiration fra Holmes 2004 pege på de steder, hvor Direktivet berører områder, der traditionelt har 
været en eksplicit del af medlemsstaternes kulturpolitik for hermed at vise, at denne politik nu 
fastholdes på EU-plan, selvom der ikke fandtes noget traktatmæssigt grundlag herfor. Jeg anvender 
så vidt muligt danske eksempler på tidligere kulturpolitiske tiltag med samme målsætning. 
 
• Beskyttelse af borgerne imod fremmed kulturel påvirkning og sikring af det nationale  tv’s 
dominans i tv-forbruget. I Danmark skete det ved i en årrække at forbyde fællesantenneanlæg at 
krydse kommunegrænserne, hvorved det blev umuligt at fremføre vesttysk, østtysk, norsk og svensk 
tv ud over de steder, hvor programmerne kunne modtages trådløst. Den officielle begrundelse var 
ophavsretshensyn, men reelt var det kulturpolitiske motiver, der lå bag. Direktivets artikel 2, stk. 2 
ophæver disse nationalt begrundede begrænsninger for kulturel udveksling, men blot ved at flytte 
dem til Fællesskabets grænser. Direktivet sikrer ikke tv-kanaler fra tredjelande frihed til 
retransmission. 
 
• Sikring af, at en vis mængde programmer af national oprindelse distribueres af den eller de 
nationale broadcastere. Dette set som et kulturpolitisk begrundet værn imod udenlandsk indflydelse.  
I TV 2’s første lovgrundlag var der krav om, “at mindst halvdelen af programmerne er af dansk 
eller nordisk oprindelse” (Bemærkning til § 15 k, stk. 1, Lovforslag L 245, 19885-86). I direktivets 
artikel 4 findes et blødt formuleret krav om, at “den største halvdel” (ja, det står der) af sendetiden – 
fraset nyheder, sport og gameshows – skal anvendes til transmission af europæiske programmer. 
 
• Sikring af, at produktionen af tv-programmer spredes til andre end de store nationale institutioner. 
Begrundelse har været hensynet til talentudvikling og kulturel mangfoldighed. Kravet findes i TV 
2’s første lov fra 1986 som et krav om, at TV 2 kun selv måtte producere nyheds- og 
aktualitetsprogrammer. Artikel 5 i direktivet rummer et krav om anvendelse af mindst 10% af 
sendetiden eller programbudgettet til udsendelse af programmer, produceret af uafhængige 
producenter. 
 
• Sikring af, at spillefilm får en lang spilletid i biograferne. Her er både et hensyn til filmindustriens 
økonomi, men også til, at fjernere liggende biografer og deres publikum få adgang til premiere-
spillefilm, samtidigt med at tv-mediet ikke fratager biograferne og spillefilmene deres publikum. 
Tidligere i Danmark sikret via gensidige, men af kulturministeriet overvågede aftaler om, at 
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Danmarks Radio skulle begrænse udsendelse af isæt danske, men reelt alle spillefilm (Mortensen 
1997, s. 319). 
 
• Beskyttelse af tv imod kommerciel indflydelse på programmerne og programfladen. I Danmark 
blev dette i årtier opnået via forbud imod reklamer i dansk fjernsyn (dvs. Danmarks Radio) og 
forbud imod sponsorering. Direktivet rummer en delvis beskyttelse over for tv’s 
kommercialiseringen af mediets kulturelle rolle ved i artikel 10-21  at opstille forskellige 
restriktioner på udsendelse af reklamer i tv. Her er både krav om reklamernes tidsmæssige omfang, 
deres placering i udsendelserne, forbud imod at afbryde visse typer af udsendelser, adskillelse af 
programmer og reklamer. I tæt forbindelse med dette findes en række forbud, der knytter sig til 
forbrugerbeskyttelse, der næppe kan henføres til kulturpolitikken. Endelig er der forbud imod 
sponsorering af bestemte programtyper, der har indholdsmæssige og dermed kulturelle 
begrundelser. 
 
Direktivet rummer endvidere regler, der beskytter mindreårige og den offentlige orden (artikel 22), 
men de kan næppe henføres til kulturpolitikken. Det samme gælder principperne angående 
berigtigelse (artikel 23). 
 
I diskussionen om TV-Direktivets rolle i EU’s mediepolitik er det fremhævet, at Direktivet har 
fremmet kommercialiseringen af tv-mediet i Europa (Collins 1994, Humphreys 1996), og at de 
industripolitiske motiver således overtrumfede de kulturelle. Jeg er ikke enig. Den øgede 
kommercialisering af tv-mediet (forstået som stigende eller fuldstændig afhængighed af 
markedsgenerede indtægter), der kan konstateres siden satellitterne over Europa kom i gang med at 
transmittere tv, skyldes ikke TV-Direktivet. 
 
Ureguleret, tværnationalt og kommercielt tv blev igangsat via EUTELSAT’s beslutning i april 
1982. Domstolen gav i Debauve-sagen fra 1980 medlemsstaterne mulighed for at fastholde, at de 
ikke ønskede reklamer i deres nationale tv-kanaler og mulighed for at forbyde retransmission i 
kabel-tv af udenlandske tv-kanaler med reklamer. Derimod kunne medlemsstaterne naturligvis ikke 
hindre, at enkelthusstande modtog nabolands-tv, der blev sendt terrestrisk, og som rummede 
reklameindslag. Lige som det senere var umuligt at hindre borgerne i at erhverve individuelle 
parabolantenner (DTH), der kunne nedtage tv-kanaler med reklamer fra 
kommunikationssatellitter307. Det afgørende har været, om medlemsstaterne selv i deres eget 
elektroniske mediesystem har indført reklamer. Hvis der var reklamer i nationalt tv, kunne tv-
kanaler fra andre medlemsstater ikke ifølge EU’s almindelige regler for tjenesteydelser nægtes 
adgang til kabel-tv-anlæg308. Det vil sige, at hvis medlemsstaten først havde åbnet for reklame i 
egne udsendelser, åbnede den herved også for tv-kanaler med reklamer fra andre medlemsstater, 
sendt terrestrisk eller via satellit. 
 
TV-Dirktivet blev vedtaget i oktober 1989, og den følgende lille oversigt viser, hvordan det da stod 
til med reklamefinansieret tv i medlemslandene, og om der var indført nye private tv-kanaler i 
konkurrence med de gamle nationale PSB-broadcastere309: 
 
• Belgien -  privat reklamefinansieret tv i Walloniet i 1987 og i Flanderen i 1989 
• Danmark – reklamefinansiering vedtaget i 1986, indført i 1987 (TV Syd) 

 
307 Se omtale af dom fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Mortensen 2000. 
308 Se Domstolens dom C-352/85 Bond van Adverteerders fra 26. april 1988, Sml.1988 I-2085.  
309 Data hentet i Kelly, Mazzoleni & McQuail 2004. 
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• Frankrig – reklamer som delfinansiering i årevis, privatisering af TF 1 i 1986 
• Grækenland - reklamer som delfinansiering i årevis, privat kanal i 1989 
• Irland - reklamer som delfinansiering i årevis, privat tv vedtaget i 1988, men først indført i 1998 
• Italien - reklamer som delfinansiering i årevis, nye private kanaler i 1976 
• Luxembourg – privat reklamefinansieret radio (og senere tv) fra 1931 
• Portugal - reklamer som delfinansiering i årevis, private kanaler fra 1993 
• Spanien - reklamer som delfinansiering i årevis, private kanaler fra 1990 
• Tyskland - reklamer som delfinansiering i årevis, private kanaler fra 1985 
• UK - reklamer som delfinansiering i årevis, private kanaler fra 1954 
 
Alle havde således indført reklamefinansiering i nationale tv-kanaler før vedtagelsen af TV-
Direktivet, og kun Danmark samt de gamle -  i 1989 forhenværende - borgerlige diktaturer i 
Grækenland, Spanien og Portugal havde ikke skabt grundlag for privat, kommercielt tv før 
vedtagelse af TV-Direktivet. Det er således snarere nationalstaterne, der har skabt 
kommercialiseringen af tv-mediet, end det er EU’s TV-Direktiv. Truslen om kommercialisering, 
der udsprang af, at TV-Direktivet var på vej, kan muligvis have tilskyndet medlemslandene til selv 
at støtte kommercialiseringen, men hvis de virkeligt havde været modstandere, kunne de dels have 
undladt at introducere reklamefinansiering på det nationale territorium, dels kunne de have 
nedstemt direktivet, der skulle vedtages med kvalificeret flertal.  
 
Men TV-Direktivet tvinger medlemsstaterne til at overholde de nu opstillede retningslinjer; der er 
ingen vej tilbage. Den introducerede kommercialisering er et fremtidigt element også i denne del af 
kulturpolitikken. Den markedsmæssige, økonomiske betragtning har taget dominansen over ikke-
økonomiske målsætninger. Når TV-Direktivet sammenlignes med Europarådets konvention om 
grænseoverskridende tv, kan man efter min mening heller ikke tale om, at EU’s økonomiske 
prioriteringer har overtrumfet Europarådets kulturelle tilgangsvinkel. Snarer rummer begge forslag 
både økonomiske og kulturelle strategier, forudsætninger og mål, og med markedsorienteringen 
som det dominerende. Men det væsentligste resultat af den proces, som truslen fra satellitterne satte 
på dagsordenen i starten af 1980erne, har været, at EU er trængt ind på kulturens og tvs område 
gennem en “økonomisk bagdør” (Collins 1994, s. 63), og derved har erobret den tværnationale 
regulering af tv-mediet fra Europarådet og flyttet det ind under Kommissionen og Domstolen, 
hvorved økonomien får førstevalg i forhold til politikken. 
 
Europarådet kan fortsætte – og har forsat - sine aktivitet på medieområdet, men det kan herefter 
“kun“ fungere som en pressionsgruppe over for EU – og her måske mest succesfyldt over for 
medlemmer af Europa-Parlamentet -, således at kulturelle og pluralistiske hensyn kan føres i 
marken med styrke, men alle endegyldige beslutninger træffes herefter på dette område af EU’s 
institutioner310. 
  

 
310 Michalis 2007 peger i kapitel 1 på, at de ikke-økonomiske spørgsmål, f.eks. mediepluralisme og ejerskab til 
medierne har tendens til at blive fremført og støtte af “de svages koalition”, dvs. de direktorater i Kommissionen, der 
har “low standing” samt Europaparlamentet og Europarådet (s. 14). 
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Udgang på Del III – Lokal og international medieudvikling som 
forudsætning for TV 2 
 
Del III fortalte om forudsætningerne for et dansk TV 2 på nationalt, lokalt og internationalt plan. Et 
dansk TV 2 var allerede foreslået i 1959 ud fra en principiel betragtning om, at monopoler i sig selv 
var en uskik, og at DR’s monopol ikke var gavnligt for udsendelsernes kvalitet. De borgerlige 
partier, der havde fremført dette synspunkt, kunne dog ikke enes om en finansiering af en anden tv-
kanal, og et gennemarbejdet lovforslag blev aldrig fremlagt i Folketinget; der var snarere tale om 
markering af principielle synspunkter. 
 
Kapitel 5 redegjorde for den kraftige forskydning i argumentationen for en alternativ tv-kanal, der 
fandt sted efter jordskredsvalget i 1973. Fra dette tidspunkt og frem til den borgerlige 
Schlüterregering tiltrådte i 1982 blev der fremlagt 37 forslag i Folketinget, der alle tog 
udgangspunkt i Danmarks Radios forhold og ikke i principielle synspunkter på monopoler. Det 
drejede sig om justeringer af DR’s ledelsesforhold, af finansieringen og i stigende grad af 
programindholdet, men ingen af forslagene blev vedtaget, undtagen ét. Dette rummede en central 
ændring af DR’s ledelsesforhold, idet civilsamfundets repræsentanter i det vigtige Programudvalg 
blev erstattet af repræsentanter for de politiske partier, der endda ofte indvalgte højtstående 
folketingsmedlemmer. De landspolitiske modsætninger blev på denne måde ført direkte ind i 
Danmarks Radio, hvad der medførte voldsomme debatter om programpolitikken, nu både i DR og i 
Folketinget. Tonen i disse debatter blev mere og mere skinger, da de borgerlige kritikere af DR 
følte, at de ikke blev taget alvorlig af hverken driftsledelsen eller medarbejderne. En ændring af 
programmernes indhold i DR synes derfor umulig for dem, og løsningen måtte derfor bestå i – ikke 
at gøre DR bedre, men i at oprette en alternativ tv-station med helt andre holdninger hos ledelse og 
medarbejdere end den, der styrede programpolitikken i DR. Og for at sikre sig, at det virkeligt 
skete, kunne et dansk TV 2 ikke overlades til det private initiativ, men måtte styres af politikere, der 
alene kunne sikre det korrekte indhold. 
 
I slutningen af denne periode skabte et enigt Folketing imidlertid et nyt område i det danske 
mediesystem, nemlig lokale elektroniske radio- og tv-stationer. Dette blev beskrevet i kapitel 6 og 
7. Motiverne var blandede. På den ene side et ønske om, at de befolkningsgrupper, der ikke havde 
adgang til de professionelle massemedier, kunne komme til orde på deres egne præmisser, og på 
den anden side en tilslutning til, at DR’s monopol på radio og tv på denne måde kunne brydes. De 
borgere og folkelige bevægelser, der gik ind i forsøgene, kunne opdeles efter ideologiske og 
politiske retningslinjer. Der var de egentlige “græsrødder”, der ud fra teorien om “public access” 
ville åbne medierne for alle. Dertil kom arbejderbevægelsen, der med de nye lokale medier så en 
mulighed for at genindtage den position på de lokale markeder i provinsen, som den havde tabt i 
årene efter anden verdenskrig. Og endelig fik også egentlige professionelle medier fra avis- og 
filmbranchen chance for at afprøve nye muligheder. Forsøgene modtog en mindre statsstøtte, men 
de var reelt underfinansierede og ejerne og støttegrupper måtte komme med betydelige dele af 
midlerne, da reklamefinansiering var forbudt. To af disse grupperinger fik indflydelse på TV 2-
historien, - arbejderbevægelsen og de professionelle medier. Udviklingen i de professionelles 
aktiviteter blev præget af økonomiske og ejerskabsmæssige skandaler. Dagbladenes forsøg på 
lokal-tv kom aldrig for alvor i gang. To andre lokale tv-forsøg fik en betydelig opbakning fra 
seerne, og var på denne måde en demonstration af stor lyst til at se andet tv end det, Danmarks 
Radio sendte, hvad data for sening af nabolands-tv også viste. Men begge forsøg fandt sted under 
en paraply, der havde det lokale engagement som forudsætning, og de endte begge med, at 
multinationale mediekonglomerater stod som de egentlige ejere. Arbejderbevægelsen befandt sig i 
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et dilemma, der svækkede dens samlede indsats i mediepolitikken. På det landspolitiske plan, hvor 
debatten om et dansk TV 2 i disse år spidsede til, var Socialdemokratiet modstander af en 
reklamefinansiering, da man skønnede, at dette ville kommercialisere tv-programmerne, der derfor 
ikke på længere sigt kunne imødekomme ønskerne om et alsidigt og mangfoldigt programudbud. 
Men på det lokale plan, hvor opbygningen af en række radio- og tv-stationer med tilknytning til 
fagbevægelsen skete med succes, manglende en langsigtet finansiering, og her lå tv-reklamerne lige 
for som løsningen. De borgerlige partier var alle tilhængere af reklamefinansiering af et dansk TV 
2, men de så med uro på arbejderbevægelsens opbygning af stærke lokale elektroniske medier, der 
måske på længere sigt kunne blive landsdækkende i et netværk. De frekvensmæssige muligheder 
var til stede, hvad P&T havde peget på. 
 
Også på det internationale niveau var der voldsomme bevægelser på tv-området. Danske husstande 
havde igennem 1970erne opbygget et næsten landsdækkende system af små fællesantenneanlæg, 
der muliggjorde sening af nabolandenes officielle tv-kanaler. Og da der i i starten af 1980erne via 
nye kommunikationssatellitter blev sendt de første kommercielle, tværnationale tv-programmer, 
stod disse anlæg klar til at modtage dem. Udenlandsk tv ville fylde mere og mere i danskernes tv-
forbrug, og tre modforanstaltninger var tilsyneladende mulige for de politikere, der frygte den 
voksende udenlandske indflydelse på dansk kultur. To af disse modtræk var nationale, det tredje 
internationalt. Det internationale kunne bestå i en regulering af udsendelse af tværnationalt tv, men 
det forudsatte, at Danmark accepterede, at enten Europarådet eller EF fik bestemmende indflydelse 
på den del af dansk kulturpolitik, som regulering af tv-området udgjorde. Dette syntes alle politiske 
grupperinger at være modstandere af. Men Danmark kunne på det nationale plan forsøge at 
begrænse nedtagningen af udenlandsk, kommercielt tv. Det kunne ske ved forbud imod, at de 
mange tusinde fællesantenneanlæg anskaffede sig en parabolantenne, således at de fortsat var 
begrænset til at se det nationale og nabolandenes tv. Der var imidlertid også en mere offensiv 
tilgang, nemlig at etablere et overordnet telenet, der forbandt alle de små fællesantenneanlæg, og 
hvor myndighederne sad med retten til at redigere udbuddet af tv-kanaler. Et sådant anlæg kunne 
endvidere bruges til at fremskynde telenettets digitalisering, og på det grundlag vedtog Folketinget 
at etablere et hybridnet. Den tredje og sidste mulighed for at beskytte dansk kultur bestod i at 
etablere et dansk TV 2 som modvægt imod de udenlandske tv-kanaler, og hvordan det gik til, vil jeg 
fortælle i kapitel 10 i Del IV. 
 
At danske politikere ikke ønskede at gå ind i en international regulering af tværnationalt tv, 
hindrede ikke andre i at forsøge det. Derfor fortalte jeg i kapitel 8 først om den internationale 
udvikling på området for satellit- og kabel-tv, hvor helt nye og tilsyneladende uregulerede 
muligheder for tværnationale, privatejede og kommercielle tv-kanaler voksede frem. Dernæst 
redegjorde jeg for Europarådets og især EU-parlamentets, EU-Kommissionens og Ministerrådets 
bestræbelser for at skabe rammer for denne udvikling. Rammer, der på den ene side ville fremme 
den europæiske integration via tv-mediet, som på den anden side ville skabe nye markeder for den 
europæiske tele- og tv-industri, og som endelig ville sikre borgerne imod misbrug på moralske eller 
forbrugermæssige områder. Det førte senere i 1989 til vedtagelse af et TV-Direktiv, Fjernsyn uden 
Grænser, der også blev gældende i Danmark, uanset om danske politikere kunne acceptere det eller 
ej. Det var hermed tydeliggjort, at regulering af tv-mediet var en del af politikken for Det indre 
Marked, som Danmark havde tilsluttet sig ved folkeafstemningen i februar 1986311.  
 
 

 
311 Side 275 er blank. 
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Etablering af TV 2 i 1986  
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Indgang til Del IV 
 
Hovedvægten i Del III var lagt på de mediepolitiske debatter i Folketinget og på etablering af nye 
lokale, elektroniske mediemarkeder. Desuden redegjorde jeg for udviklingen af digitale teknologier, 
der skabte satellit-tv, som i kombination med lokale eller nationale kabelsystemer kunne tilføre 
danskerne store mængder af transnationalt tv. Dette udløste en kulturpolitisk frygt hos danske 
politikere, der hermed fik et ekstra argument for etablering af en ny national tv-kanal som forsvar 
imod kommercialiseringen af tv-mediet og kulturen i bredeste forstand. Men også EU forholdt sig 
til satellit-tv og digitalisering af telekommunikationen. Det skete først gennem debatter i EU-
Parlamentet, siden med Kommissionens udspil til et egentligt Direktiv, og det endte med, at 
Ministerrådet i 1989 vedtog Direktivet Fjernsyn uden Grænser, hvorved EU-systemet eksplicit 
inddrog tv-mediet som et politikområde. 
 
I Del IV beskrives først i kapitel 9 hvordan det danske mediesystem så ud i 1986, da TV 2-loven 
omsider blev vedtaget. Det er de mediepoliske positioner og relationer, der beskrives, og det er 
derfor de strukturelle forhold i 1986, der redegøres for. Der er dog to undtagelser, der fik særlig 
betydning for TV 2-historien: udviklingen i program- og økonomistyringen i Danmarks Radio fra 
1959-loven over 1973-loven og frem til Schlüter-regeringen tiltrådte i 1982. Her er det processen, 
der står i centrum, hvad det også er, når den journalistiske professionalisme behandles. De to 
processer løb sammen og skabte i DR en fundamental konflikt mellem på den ene side de 
borgerlige medlemmer af Programudvalg og Radioråd og på den anden side driftsledelsen og 
medarbejderne. Når medarbejderne kunne indtage denne position, skyldtes det netop udviklingen af 
en journalistisk professionalisme, der havde skabt både et klart ideologisk grundlag at føre politik 
på, og via en omfattende organisering både uden for og inden for Danmarks Radio givet styrke og 
selvtillid til at fremføre denne politik. 
 
Dernæst fortæller jeg i kapitel 10 den dramatiske historie, der foldede sig ud i foråret 1986, hvor det 
i løbet af knap tre måneder omsider lykkedes at samle et knebent flertal for et dansk TV 2. Et 
statsligt TV 2 efter entreprisemodellen med stærkt regionalt islæt og finansieret af en blanding af 
licens og indtægter fra salg af tv-reklameplads. 
 
Og endelig som kapitel 11 undersøges status for EU’s statsstøtteregler, som disse var i 1986, da 
loven blev vedtaget. Det centrale spørgsmål er her, om TV 2 faktisk modtog støtte fra den danske 
stat. Danmark anmeldte ikke TV 2-loven til Kommissionen, som man skulle, hvis der var tale om 
statsstøtte. Kapitlet beskriver konsekvenserne af en sådan undladelse, men det slutter med en 
analyse af loven i forhold til statsstøttebestemmelserne, der viser, at ordningen sandsynligvis ikke 
indeholdt statsstøtte, og at den derfor ikke burde være anmeldt til Kommissionen. 
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Kapitel 9: De mediesystemiske dimensioner 1986 
 
Kapitlet er disponeret på samme måde som kapitel 1. Først beskrives de valgte mediemarkeder, 
derefter den politiske parallelisme, den journalistisk professionalisme, statens rolle, og jeg slutter 
med en omtale af de udviklinger, der var sket inden for EU, der har betydning for TV 2-historien. 
Udviklingen i statsstøttereglerne beskrives dog for sig i kapitel 11. 
 
9.1. Mediemarkederne 
Det er de mediesystemiske positioner, dvs. markederne for dagblade, radio, tv, film og teletjenester, 
der skal gennemgås. 
 
9.1.1. Dagspressen 
Antallet af selvstændige dagblade var fortsat faldende i provinsen, mens hovedstaden næsten havde 
beholdt den halve snes aviser, den havde i 1964. På landsplan var antallet reduceret fra 59 i 1964 til 
46 i 1986, dvs. med 1/3 (tabel 9.1). Oplaget var samlet set øget med 220.000 eksemplarer, men da 
antallet af husstande var vokset med godt 40% var forholdet mellem oplag og husstande reduceret 
fra 1,00 i 1964 til 0,80 i 1986. 
 
Tabel 9.1. Antallet af hovedblade i København, Provisen og hele Danmark 1959, 1964 1975 og 1986. Efter tabel 1.1 
samt Oplagstal og markedstal for 1975 og 1986 
 
 
  Kbh. Provins Hele landet 
1959  11 78 89 
1964  10 49 59 
1975  9 43 52 
1986  9 37 46   
 
Tabel 9.2. Oplagsudviklingen på hverdage for blade, udgivet i København og provinsen samt hele landet 1950, 1955 og 
1960 i 1.000. Efter tabel 1.2 og Oplagstal og markedstal 1975 og 1986, andet halvår samt Danmark Statistik 1988. 
 
  Kbh. Provins Hele landet Antal husstande Oplag/husstande  
1960  708 923 1631  1550  1,05 
1964  675 963 1638  1640  1,00 
1975  810 834 1714  2075  0,83   
1986  914 944 1858  2326  0,80 
 
Der fandtes stadigvæk ikke landsdækkende dagblade, jfr. tabel 9.3 og 9.4, hvori det ses, at på trods 
af en fordobling af hovedstadsbladenes %-andel af det samlede oplag i provinsen fra 1965 til 1986, 
var der ingen af dem, der havde en dækningsprocent på mere end otte i udvalgte bladdistrikter. De 
to store omnibusaviser, Berlingske Tidende og Politiken, købtes stort set ikke uden for 
Storkøbenhavn, hvor Jyllands-Posten til gengæld næsten ikke fandtes. 
 
Tabel 9.3. Oplagsfordelingen på hverdage i Provisen 1960, 1965, 1975 og 1986. Efter tabel 1.3 samt Oplagstal og 
markedstal for 1975 og 1986, 1. halvår 
 
Tal i 1.000   1960 1965 1975 1986 
Lokale dagblade   864 917 822 821 
Jyllands-Posten   62 64 70 112 
Hovedstadsblade   169 165 297 396 
I alt    1095 1146 1189 1329 
Hovedstadsblade i %  15 14 25 30 
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Tabel 9.4. Dækningsprocenter i husstande for “landsdækkende” hverdagsaviser 1. halvår 1975 og 1986 i udvalgte 
bladdistrikter efter Oplagstal og markedstal for 1975 og 1986, første halvår 
 
  Ber.Tid.  B.T.  EB  JP  Pol. 
  1975 1986 1975 1986 1975 1986 1975 1986 1975 1986 
Storkøbenhavn 17 15 22 18 20 19 0 2 12 16 
Lolland-Falster 2 3 7 7 8 8 0 0 2 3 
Fyn med øer 1 1 5 5 6 7 2 5 2 3  
Østjylland 1 1 5 5 6 7 9 11 2 3  
Nordjylland 0 1 4 4 5 6 5 7 1 2  
Vestjylland 0 1 4 4 5 6 6 8 1 2 
 
Læsertallene havde ifølge befolkningens egne oplysninger ikke udviklet sig helt så negativt. I 1964 
oplyste 90%, at de dagligt læste en avis og 26%, at de læste flere aviser daglig. I 1984 læste 18% to 
eller flere (Betænkning 1320/1996, s. 164), mens 83% ifølge Andersen 1995, s. 25 i 1987 læste én 
avis. 52% læste i 1986 en provinsavis, 31% en af de store morgenaviser og 25% enten B. T. eller 
Ekstra Bladet. 
 
I tabel 9.5. ses udviklingen i provinsavisernes oplagsstørrelse.  
 
Tabel 9.5. Antal blade fordelt efter oplagets størrelse. Efter Oplagstal og Markedstal for 1964, 1975, 1986, første 
halvår 
 
   1964 1975 1986 
Under 10.000  13 12 8   
10.000-20.000  21 10 11 
20.000-30.000  9 10 9 
Over 30.000  7 11 9 
I alt   50 43 37 
 
Nedgangen var stor for aviserne under 20.000 eksemplarer i 1965-75, men derefter blev den jævnt 
fordelt. Halvdelen af provinsens aviser lå under 20.000 i 1986. Én avis adskilte sig voldsomt fra alle 
andre – Morgnavisen Jyllands-Posten, der næsten havde fordoblet sit oplag i provinsen fra 61.388 i 
1964 til 111.578 i 1986, første halvår. Det samme var i endnu højere grad sket for B.T.s og Ekstra 
Bladets vedkommende, der var gået fra tilsammen 64.687 eksemplarer i provinsen i 1964 til 
228.917 i 1986. Hvis hovedstatsbladene lægges sammen med Jyllands-Posten, ses det, at mere end 
halvdelen af de aviser, der købtes i provinsen, ikke var lokale aviser (jr. tabel 9.3 og tabel 9.4). 
 
Dagbladenes økonomi blev årligt kortlagt gennem de bedriftssammenligninger, som Den grafiske 
Højskole udarbejdede på opdrag af Danske Dagblades Forening. Disse rapporter er imidlertid 
fortrolige og end ikke Mediekommissionen eller Medieudvalget fik adgang til dem. Men i 
Medieudvalgets afsluttende betænkning, Betænkning 1320/1996, findes på siderne 172-188 
oversigter i anonymiseret form. I Betænkningens tabel 10.5.1 oplyses om indtægter og udgifter for 
1994 i absolutte tal samt indeksering af disse i forhold til 1985-tal. På den baggrund kan de 
absolutte tal for 1985 beregnes. 
 
Tabel 9.6. Indtægter og årets bidrag for landsdækkende, regionale og lokale aviser i 1985 efter Betænkning 1320/1996 
s. 173. Beløb i mio. kr. og i % 
 
Mio. kr.   Bladsalg  Annoncesalg Andet   I alt  Bidrag 
Landsdækkende  1075  1035  408  2509  142 
Regionale  253  309  23  585  54 
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Lokale   224  201  154  579  60 
I alt   1551  1545  585  3676  256 
 
I %   Bladsalg  Annoncesalg Andet   I alt  Bidrag 
Landsdækkende  43  41  16  100  5,6 
Regionale  43  53  4  100  9,2 
Lokale   39  35  27  101  10,2 
 
Efter nogle meget sløje år i slutningen af 1970ern og begyndelse af 80erne var økonomien nu som 
helhed rettet op, og bidragene var nu især for de regionale og lokale aviser gode. 
De ’landsdækkende’ aviser havde forbedret deres indtjening gennem en stigende andel af 
dagbladsannonceringen (Degn 1991, s. 49), hvad der imidlertid ville gøre dem ekstra sårbare, hvis 
et dansk TV 2 fik tilladelse til salg af annonceplads. 
 
Diversiteten i avisbranchen var reelt ikke ændret siden 1964, og den monopolisering, der allerede 
dengang kunne spores på de lokale markeder i provinsen, var nu nærmest total. Kun i Rønne udkom 
der to aviser312. Penetrationen var pga. P&T’s forpligtelse til at levere dagblade i abonnement over 
hele landet 100%, men i praksis blev meget få provinsaviser solgt uden for deres bladkredse 
(Oplagstal og Markedstal for 1986, s. 36-37). Mens husstandsdækningen i 1964 for de fleste lå 
mellem 50 og 60%, var den i 1985-86 mellem 30 og 50% for halvdelens vedkommende. Kun 1/3 lå 
over 50% i deres udgivelsesby, og blot tre havde mere end 60% (Kalundborg, Fjerritslev, Skagen). 
Som helhed var avisbranchen stagnerende. 
 
Koncentrationen på selskabsniveau var beskeden. Vi har oplysninger for året 1984 (Den Grafiske 
Højskole 1995). Det berlingske Officin var den største koncern med Berlingske Tidende, B. T., 
Amtsavisen i Randers og Jydske Tidende. Politikens Hus ejede Politiken, Ekstra Bladet og Roskilde 
Tidende. De bergske Blade A/S bestod af Frederiksborg Amtsavis, Dagbladet Holstebro Struer, 
Folkebladet Sydjylland, Ringkøbing Amts Dagblad, Thisted Dagblad og Viborg Stifts Folkeblad. 
A-pressen kontrollerede Aktuelt, Ny Dag og Bornholmeren. De øvrige 30 dagblade var ejermæssigt 
uafhængige af hinanden. Fordelene ved koncerndannelsen var som i 1964 beskeden, da de enkelte 
blade indholdsmæssigt og også for det meste distributions- og reklamemæssigt var isoleret fra 
hinanden.  
 
9.1.2. Radio 
Det fremgik af afsnit 2.4., at den danske stat i 1962 havde lukket den private radiostation, Radio 
Mercur. Som en art kompensation i forhold til de mange unge lyttere, der tunede ind på stationen, 
oprettede Danmarks Radio en ny melodiradio, som den blev kaldt, nemlig P3. Kanalen begyndte at 
sende på FM-nettet i januar 1963 med 14 timer dagligt, nogenlunde det samme, som Radio Mercur 
havde sendt (Jensen 2001b, s. 183). 
 
Derefter sad Danmarks Radio på alle de fem landsdækkende sæt radiofrekvenser, Danmark rådede 
over – lang- og mellembølge på AM samt tre FM-kanaler. Det var naturligvis muligt at høre 
udenlandsk radio på AM-frekvenserne, men med de kortrækkende FM-sendere, der efterhånden 
dominerende forbruget, blev mulighederne reduceret til grænseområderne. DR havde reelt haft et 
radiomonopol, der varede indtil forsøgsordningen med nærradio og lokal-tv begyndte i april 1983, 
se afsnit 6.2. 
 

 
312 Der udkom også to i Aarhus, hvoraf den ene, Jyllands-Posten, ikke var en lokalavis. I Kolding var der i 1986 officielt 
også to, men Jydske Tidende var på vej til at flytte til Aabenraa. Det skete i 1987. 
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I 1985-1986, hvor debatten om et dansk TV 2 var på sit højeste, var situationen på radiomarkedet 
kompleks. Der var et landsdækkende niveau, et regionalt og et lokalt. 
 
Landsdækkende radio 
Det landsdækkende niveau bestod af Danmarks Radios P1 og P3 samt P2 fra kl. 20.00 til 24.00. 
Tabel 9.6 angiver udviklingen på hverdage i P1’s og P3’s dækningsprocenter, lyttertid pr. lytter 
samt beregnet lyttertid pr. person.  
 
Tabel 9.6. Dækningsprocent, lyttertid, befolkningen over 14 år målt i november 1985. Efter Observa 1986, s. VII. 
 
   1980   1982   1985 
   P1 P3 P1 P3  P1 P3 
Dækningsprocent  23 77 20 78  18 77   
Lyttertid pr. lytter  79 146 64 139  66 119   
Lyttertid pr. person 18 112 13 108  12 92 
 
P1 – den såkaldte ’seriøse kanal’ – sendte i november 1985 på hverdage fra kl. 6 til kl.  23.20, og 
den andel af befolkningen, der i der dagligt hørte kanalen, faldt fra 23% til 18% i perioden. Også 
det antal minutter, der dagligt blev brugt, var faldende.  Men de, der lyttede til kanalen, brugte 
dagligt mere end en time. P3 – musikradioen - havde dagligt fat i ¾ af befolkningen, og lyttertiden 
hos disse var det dobbelt af P1’s. I 1985 to timer dagligt. Faldet kunne muligvis skyldes opkomsten 
af de lokale radiostationer, hvad DR’s egen medieforskning imidlertid betvivlede. Her mente man 
ikke, at de konkurrerede, men sameksisterede (Dahl 1989, s. 72). 
 
Program 2 var en hybrid af tre kanalprofiler.  Fra kl. 05.00 til kl. 06.30 sendtes P3’s program. Fra 
06.30 til 08.35 og fra ca. 17.00 til ca. 18.30 sendtes DR’s ni regionale programmer. Fra kl. 20.00 til 
24.00 sendtes P2, den klassiske musikkanal. I den 
øvrige tid samsendte P2 med P3. Det var derfor alene den klassiske musik, der sendtes som et 
særlige landsdækkende program på program 2. Lyttertallene til disse programmer var så små, at de 
næsten ikke kunne måles. I den uge i november 1985, som Observa målte, lå det højeste tal til en 
udsendelse på 32.000 lyttere. Den berømte Torsdagskoncert havde den 28. november 23.000 lyttere, 
hvoraf kun 17.000 havde hørt hele koncerten. 
 
Danmarks Radio havde fra 1. juli 1964 overtaget ledelsen af udsendelse af nyheder i radio fra Den 
danske Presses Telegramudvalg, og udsendelserne fik nu navnet Radioavisen. Processen bag 
overtagelsen gennemgås i afsnit 9.2.4. 
 
Der var på hverdage to store Radioaviser på P1. Kl. 12.00 varede den 30 minutter og kl. 18.30 20 
minutter. P2 og P3 sendte hver time fra kl. 05.00 til 02.00 5 minutter. Udsendelsen kl. 06, 07, 08 og 
23 blev også sendt på P1. Lyttertal i 1.000 så således ud på udvalgte tidspunkter i november 1985: 
 
Tabel 9.7. Tal i 1.000 og i %  for lyttere til nyheder i Danmarks Radio efter Observa 1986, s. XXV. 
 
Klokken  P1 P2/P3 I alt  Samlet dækning i %   
06.00  87 545 632  15   
07.00  135 1098 1233  30 
08.00  199 1043 1242  30 
12.00  255 813 1068  26 
17.00  - 500 500  12 
18.30  226 669 895  22 
22.00  - 129 129  3 
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Andelen af befolkningen, der havde lyttet til mindst én udsendelse fra Radioavisen på hverdage i 
november 1985, blev målt til  71% eller 2,9 mio. personer over 14 år. 
 
Regional radio 
Det regionale niveau bestod i 1985 af Danmarks Radios ni regionale distrikter – Nordjylland, Midt- 
og Vestjylland, Østjylland, Vejle Amt, Syd- og Sønderjylland, Fyn, Sjælland og Lolland & Falster, 
Hovedstadsområdet samt Bornholm. Regionalradioerne var etableret i 1975, hvor de for alvor tog 
P2 i anvendelse. I 1983 ændrede de status i DR’s organisation, da de blev selvstændige 
programafdelinger med direkte ansvar over for programdirektøren for radio (Betænkning 
1047/1985,  s. 146). De ni afdelinger sendte tilsammen i 1985 7.000 timers regionalradio.  
 
Størstedelen af sendetiden lå om morgenen fra 06.30 til 08.35, hvor også de fleste lyttere var. Tabel 
9.8. viser hvor mange, der på hverdage i november 1985 har hørt mindst én udsendelse fra den 
regionale radio i 1.000 og i %.  
 
Tabel 9.8. Lyttertal i 1.000 og i % af befolkningen i regionerne. Efter Observa 1986, s. XIII 
       
      1.000  % 
Nordjylland     241  62 
Midt- og Vestjylland    177  45    
Østjylland      203  44 
Vejle Amt     127  48 
Syd- og Sønderjylland    245  66  
Fyn       152  41 
Sjælland, Lolland & Falster    252  53 
Hovedstadsområdet med Bornholm   451  31 
I alt      1.848  44 
 
At hovedstadsregionen havde det laveste antal lyttere til de regionale programmer er et 
internationalt fænomen. Beboerne i hovedstæderne synes mere at interessere sig for nationale 
begivenheder end for lokale og regionale forhold. 
 
Økonomi for DR’s radiokanaler og regionale stationer 
Den økonomiske styrke for hver af Danmarks Radios radioprogrammer kan ikke oplyses, da DR 
ikke opgjorde regnskaber for de enkelte kanaler, regioner eller programmer. Hvis man imidlertid 
benytter den tommelfingerregel, der gjaldt i DR på dette tidspunkt, hvori den samlede fordeling 
mellem tv og radio var 60-40, brugte DR 678 mio. kr. på at producere og udsende 
radioprogrammer.  Den samlede sendetid var i 1985 21.863 timer eller 60 timer i dagligt 
gennemsnit. Prisen pr. time var i gennemsnit 28.541 kr. (DR’s Årsregnskab for 1985 i DR 1986.). 
 
Lokal radio 
I kapitel 6 blev der redegjort for etableringen af forsøg med lokal radio og tv. Radioforsøgene 
startede i april 1983 og sluttede 31. marts 1986. I december 1985 vedtog Folketinget en permanent 
ordning for lokalradio, der trådte i kraft 1. april 1986 (Lov nr. 589 af 19. december 1985, jfr. afsnit 
7.8-9). I det følgende redegør jeg for erfaringerne med forsøgsordningen, således som Lokalradio- 
og TV-udvalget har fremlagt dem i sin tredje rapport (Betænkning 1116/1987). Lokalradio- og TV-
udvalget koncentrerer sig om året 1985, da det er her, aktiviteterne var højest, og hvor der foreligger 
flest data om økonomi og forbrug. 
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I 1985 var der 90 lokalradioer, der sendte fra 48 lokale sendere, idet flere stationer mange steder 
delte den samme sender (Betænkning 1047/1985, s. 174-185).  
 
De daglige dækningstal i % for 1985 i udvalgte områder fremgår af tabel 9.10, hvor de er 
sammenstillet med tal for DR’s regionalradio i området. Efter Betænkning1047/1985 s. 104 og 
Observa 1986, s. 57-61. 
 
Tabel 9.10. Daglige dækningstal for lokalradio og DR’s regionale radio i udvalgte områder 
 
Sted   Lokalradio  Regional radio 
Herning   60    45 
Århus   28   44 
Roskilde   35   45 
Svendborg  23   41 
Tåstrup   23   31 
Nørrebro  19   31 
København  17   31 
Gennemsnit  26   44 
 
Det ses, at lokalradioerne enkelte steder har bedre dækningstal end DR’s regionale afdelinger, men 
at DR normalt ligger betydeligt højere. En af forklaringerne synes at være økonomien. Lokalradio 
Herning med det største dækningstal havde således for 1985 også det største budget af samtlige 
lokalradioer (godt 5 mio. kr.). For de store lokalradioer var gennemsnittet én mio. kr., for de små ca. 
200.000 kr. (Betænkning 1116/1987, s. 81 og Betænkning 1047/1985, s. 84-88). Hvis de lokale 
radioer derfor kunne øge deres indtægter, kunne det se ud til, at de havde mulighed for at blive 
alvorlige konkurrenter til DR i de områder, hvor de sendte. Jfr. tabel 9.11, der både viser dækning 
og lyttertid. 
 
Tabel 9.11. Ugentlig dækning og ugentlig lyttetid i min. pr. person i 1985 efter Dahl 1989, s.71 og 73 
 
   dækning  lyttetid  andel af lyttetid   
DR total   91  870  76     
P1   38  100  9      
Regional/P2  58  120  10 
P3   90  650  57 
Lokalradio  42  280  24 
Al radio   96  1150  100 
 
Lokalradioerne tog sig således på hverdage i november 1985 24% af al den tid, danskerne brugte på 
radiolytning. 
 
Økonomioplysningerne i udvalgsrapporten baserer sig på stationernes indsendte regnskaber for 
1985. Af de 90 lokalradioer havde 74 indsendt regnskaber, som de skulle, og jeg skønner, at det er 
de små stationer, der ikke har fulgt bestemmelserne. De følgende tal er derfor minimumstal, der 
sandsynligvis ikke ligger langt fra de reelle tal. Ud over disse regnskabstal skal det tages i 
betragtning, at alle lokalradioerne havde et betydeligt antal frivillige, der arbejdede gratis, og 26 
stationer havde slet ingen lønudgifter. Ifølge Betænkning 1116/1987 s. 11 var der i foråret 1986 
3.026 frivillige på de lokale radioer. 
 
Tabel 9.12. Regnskabstal for 74 lokalradioer i 1985 efter Betænkning116/1987, s. 66-69. Beløb i mio. kr. og i % 
 
    mio. kr.     i % 
Indtægter    
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Jobskabelse   1,4   3 
Langtidsledige   8,8   17 
Andet offentligt   1,6   3 
Kontingent   6,4   13 
Indsamling o. l.   2,4   5 
Bingo    7,5   15 
Lytterforeninger   2,6   5 
Salg af bånd, sendetid  2,0   4 
Tilskud fra ejerne   15,8   31 
Andet    1,9   4 
I alt    50,3   100 
 
Udgifter    
Løn    29,5   58 
Øvrig drift   14,8   30 
Teknisk udstyr   2,1   5 
Lokaler    1,7   3 
Afskrivning   2,0   4 
I alt    50,4   100 
 
 
Samlet antal sendetimer var 128.139, hvad der giver en driftsudgift på 346 kr. pr. time (DR’s 
timepris var 28.541 kr.). Af indtægterne udgør statsstøtten i form af ordninger for jobskabelse og 
landtidsledige 11,8 mio. kr., dvs. 23%. Ejerne puttede selv næsten 16 mio. kr. i kasserne, hvad der 
er 31%. 
 
Diversiteten på radioområdet var stor. Der var nu tre niveauer, landsdækkende, regionalt og lokalt. 
Danmarks Radio kontrollede det landsdækkende og det regionale niveau med 
indholdsdifferentierede kanaler, hvor især P2 var en underlig blanding af regionale 
morgenprogrammer, klassisk musik om aftenen og P3’s mere underholdende udsendelser resten af 
dagen. På det lokale område fandtes både relativt store og meget små stationer med en voldsom 
indholdsmæssig og ejermæssig forskel. Økonomisk var Danmarks Radio totalt dominerende med en 
udgift på 624 mio. kr., mens de 74 lokalradioer anvendte 50 mio. kr., hvortil kom et stort antal 
frivillige, hvis værdi ikke kan fastlægges. 
 
Penetration er beskrevet i afsnit 9.1.5.  
 
9.1.3. Tv 
Danskernes mulighed for at se tv i 1985-86, hvor debatten om et muligt dansk TV 2 var intens, 
havde ændret sig voldsomt siden starten af 1960erne (jfr. kapitel 1). Dengang var Danmarks Radios 
tv-udsendelser næsten totalt dominerende313, men nu fandtes desuden både transnationalt tv fra 
satellitter, nabolands-tv, der kunne modtages terrestrisk og via kabel, samt lokal-tv som led i 
forsøgsordningen. 
 
Transnationalt tv 
Der er få data for antal, økonomi og sening i 1985-86 for transnationalt tv. Men i hvert fald tre 
satellit-tv-stationer sendte og blev videretransmitteret i danske kabelanlæg, nemlig de 
engelsksprogede Sky Channel og Music Box samt den franske TV5. Desuden var der adgang til 

 
313 Også i starten af 1960erne var det muligt at se nabolands-tv, men vi har ingen præcise tal. Fælleantenner måtte 
dengang kun bruges til radio, det blev først ændret i 1968, jfr. afsnit 9.1.5. 
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nabolandskanaler fra Norge, Sverige, Vesttyskland og Østtyskland, og her har vi seertal, jr. 
Svendsen 1984, der redegør for seningen i januar 1984. 
 
For det første kan det konstateres, at det samlede tv-forbrug øges med antallet af de kanaler, man 
har adgang til. I uge 4, 1984 var forbruget 16 timer, hvis man udelukkende kunne se DR; 18,3 
timer, hvis der også var adgang til svensk tv; 19,2 timer med adgang til tysk tv, og 21,6 timer med 
adgang til alle programmer. Med adgang til alle steg seertiden altså med 35%. Tabel 9.13 viser 
styrken mellem dansk, tysk og svensk tv for dem, der kunne se programmerne. 
 
Tabel 9.13. Seertid på dansk tv i forhold til adgang til tysk og svensk tv 
 
Kan se   i timer  % af DR alene  % af samlet tv-sening 
Kun DK   16,0  100   100 
Kun DK + SV  18,3  95   83 
Kun DK + TY  19,2  85   71 
DK + SV + TY  21,6  97   72 
 
Dem, der kan vælge imellem dansk og tysk tv, har derfor et 15% lavere forbrug af dansk tv, men da 
de totalt ser tv i længere tid, bruger de 29% af seertiden på tysk tv. For dem, der kan se svensk tv, er 
faldet kun 5% med 17% af den samlede tv-tid. På trods af de sandsynlige sprogvanskeligheder er 
seningen Danmarks Radios udsendelser kraftigt påvirkelig af udenlandsk tv. De programgenrer, der 
ændrer mest på seningen, er fiktion, underholdning og sport, der tilsammen udgør 3/4 af al det tysk-
svenske tv-forbrug. Seertiden på nyheder, øvrige fakta og børneudsendelser er konstant. 
 
Nationalt tv 
Tabel 9.14 viser forbruget af Danmarks Radios tv-program pr. dag i minutter opdelt på 
aldersgrupper, samt dækningsprocenter i ugentligt gennemsnit.  
 
Tabel 9.14. Befolkningens forbrug af DR’s tv-program i 1985 opdelt på alder. Minutter og dækning.  Efter Svendsen 
1986, s. 8-9. 
 
 
Alder 13-19  20-29  30-39  40-49  50-66  67+ 
min. 83  79  82  83  107  115 
Dæk. 70  66  68  68  78  87 
 
Gennemsnittet pr. person til DR’s udsendeler var 92 minutter om dagen. Mindst tv så de 20-49 
årige, mest de ældste. Mindst 2/3 af danskerne over 12 år så dagligt Danmarks Radios tv-program, 
og spurgte man til, om de havde set mindst en udsendelse i løbet af ugen, svarede 95% ja.  
 
Der blev sendt to TV-Aviser dagligt. På hverdage en halv time fra kl. 19:30, om lørdagen  kun 15. 
minutter, men om søndagen en hel time. Som afslutning på aftenens udsendelser sendtes fem 
minutter kl. ca. 23:30. Seere i 1000 og i % af befolkningen over 14 år ses i tabel 9.15. 
 
Tabel 9.15. Seere i 1.000 og i % af befolkningen over 14 år til TV-Avisens udsendelser kl. 19:30 og ca. 23:30 den 25. 
november til 1. december 1985. Efter Observa 1986. 
 
  19:30  i %  ca. 23:30 i% 
Mandag  2495 60  461  11 
Tirsdag  2245 54  527  13 
Onsdag  2177 52  195  5 
Torsdag  2160 52  537  13 
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Fredag  2202 53  779  19 
Lørdag  2388 57  799  19 
Søndag  2614 63  668  19 
Gennemsnit 2326 56  567  14 
 
Mere end halvdelen af befolkningen over 14 år så således hver aften TV-Avisen kl. 19:30. Af dem, 
der så tv den pågældende dag, så 64% TV-Avisen (Svendsen 1986, s. 10). Tallene for den sene TV-
Avis, der afsluttede dagens udsendelser, var afhænge af den umiddelbart foregående udsendelse, 
hvorfor de er meget svingende. 
 
Danmarks Radio brugte i 1985 1.017 mio. kr. til tv-programmer. I alt sendtes der 2.981 timer, hvad 
der giver en timepris på 341.160 kr. 
 
Lokal-tv 
Det fremgik af afsnit 7.10 og 7.11, at ordeningen for lokal-tv blev forlænget ud over den planlagte 
afslutning den 31. marts 1986. Her koncentrerer jeg mig imidlertid om den ordinære forsøgsordning 
og især om året 1985, der er beskrevet i Betænkning 1047/1985 og Betænkning 116/1987. 
 
Der var i alt 34 lokale tv-stationer, hvoraf de 15 blev sendt terrestrisk (og nogle af disse blev også 
videresendt i kabel) og de 19 udelukkende i kabel. De fleste kabelstationer var små, både i sendetid 
og i økonomi. De to betænkninger har detailoplysninger om 16 stationers sendetid og 22 stationers 
økonomi, og forskellene er voldsomme. Sendetiden i ugen 11.-18. marts 1985 varierede fra under 
seks timer om ugen (seks stk.) til over 14 timer (tre stk.) og en enkelt sendte 31 timer.  
 
Seertiden er målt i den Observaundersøgelse, der også er anvendt i tabel 9.15. På grund af 
opgørelsesmetoden skønnes det, at alle tal i denne sammenhæng er ca. 25% højere end reelt 
(Grønholdt og Hansen 1986, s. 55), men da det er den relative fordeling, der er det mest 
interessante, er det kun dette, der skal lægges vægt på.    
 
Tabel 9.16. Gennemsnitlig seertid på landsbasis for personer over 14 år i minutter pr. uge, efter Observa 1986. 
 
   Kan se lokal-tv  Kan ikke  I alt  
Damarks Radio  770  (70%)  814  818 (89%) 
Lokal-tv   325  (30%)  -  106  (11%) 
Seerminutter i alt  1095   841  924    
 
Kun 1/3 af befolkningen kunne se lokal-tv. For disse tog de lokale stationer tilsammen sig af 30% 
af seningen, der blev forøget med 35%, -  en udvikling, der svare til forholdet mellem dansk og tysk 
tv, se tabel 9.13. 
 
I København, hvor de to økonomisk stærkeste stationer, Kanal 2 og Weekend-TV, sendte 
tilsammen i gennemsnit fem timer om dagen (Hjarvard & Søndergaard 1988, s. 115-123), var 
forholdene som i tabel 9.17. 
 
Tabel 9.17. Gennemsnitlig seertid i hovedstadsområdet for personer over 14 år i minutter pr. uge, efter Observa 1986. 
 
   Kan se lokal-tv  Kan ikke  I alt  
Damarks Radio  731  (62%)  807  769 (77%) 
Lokal-tv   454  (38%)  -  230  (23%) 
Seerminutter i alt  1185   807  999 
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Her taber DR betydeligt mere, da de lokale stationer tager sig af 38% af seningen hos de, der kan se 
lokal-tv i hovedstadsområdet. 
 
Den økonomiske styrke hos de lokale-tv-stationer var også meget forskellig. 22 stationer havde 
indsendt regnskaber for 1985. En opgørelse uden Kanal 2 og Weekend-TV viser, at de 20 
tilsammen havde udgifter på 31 mio. kr. Heraf gik godt halvdelen til lønninger. Indtægterne fordelte 
sig således: 
 
 
Tabel 9.18. Samlede indtægter hos 20 lokal-tv-stationer 1985 i 1.000 kr. og i %. Efter Betænkning 1116/1987, s. 75.  
 
   1.000 kr.  i % 
Jobskabelse  1.586  5 
Langtidsledige  415  1 
Andet statsligt  247  1 
Stat i alt   2.248  7 
Kontingent  468  1 
Indsamling o. lign. 848  3 
Bingo   7.454  24 
Seerforening  95  0 
Seerne i alt  8.865  28 
Salg af bånd, sendetid 3.369  11 
Ejerne   16.984  54 
Andet   213  0 
Samlede indtægter 31.679  100 
 
Tallene for Kanel 2 og Weekend-TV var meget anderledes. Weekend-TV anvendte i 1985 50,7 
mio.kr. og i alt i forsøgsperioden ca. 75 mio. kr. Alle pengene kom fra ejerne (jr. afsnit 6.5.3). 
Kanal 2 var i 1985 reelt delt i to kanaler, den kodede del og den del, alle i hovedstaten kunne se. 
Tilsammen var udgifterne på 35,5 mio. kr., og ifølge Betænkning 1116/1987, s. 84 var indtægterne 
på 15 mio. kr., i alt overvejende grad fra dekodersalg via Filmnet314 (se afsnit 6.5.2). 
 
Med henblik på fremtiden for lokal-tv var isæt tre indtægtskilder problematiske: statstilskud, bingo 
og ejernes bidrag. Tilsammen udgjorde de 85% af alle indtægter. Hvis disse skulle falde bort, og 
hvis der ikke kom statstilskud og/eller tilladelse til reklamefinansiering, ville kun meget små lokale 
tv-stationer kunne overleve. Sådanne fandtes i kablerne. Ifølge Betænkning 116/1987 s. 77 havde 
otte små stationer, hvoraf de syv var kabelstationer, en samlet udgift på 388.000 kr. i 1985. Dvs. 
under 50.000 kr. i årligt gennemsnit. De sendte tilsammen 504 timer i 1985. 
 
Kanal 2 var eneste kanal med betydelige kommercielle indtægter, der kom fra dekodersalg. Måske 
var dette fremtiden for lokal-tv? 
 
Den strukturelle diversitet for tv var enorm. Der var som sagt både satellit-tv, nabolands-tv og 
nationalt tv. I København og i Odense var der henholdsvis tre og fire terrestriske, lokale stationer, 
og i yderligere syv byer én terrestrisk lokal-tv-station. Dertil kom 19 mindre kanel-tv-stationer. Den 
samlede penetration er det vanskeligt at opgøre, se under afsnit 9.1.5. 
 
9.1.4. Film 

 
314 Tallet er sandsynligvis stærkt undervurderet, men jeg har ikke andre kilder. 
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De restriktioner, der fandtes på filmområdet i 1960-64 med hensyn til ejerskab, drift og 
indholdskontrol (afsnit 1.1.4 og 1.4.3), var alle ophævet i 1985-86 (jfr. afsnit 9.4.3). Det havde 
medført koncentrationer horisontalt og vertikalt og skabt én stor spiller, der totalt dominerende hele 
filmområdet,  A/S Nordisk Film Kompagni. 
 
Nordisk Film var nu engageret i produktion af spillefilm, kortfilm, reklamefilm, to filmstudier, 
filmlaboratorium, tekstning, filmudlejning, videodistribution og biografdrift (Sevel 2006, s.230-34). 
Desuden havde selskabet som det eneste omfattende erfaringer med at producere serier til 
Danmarks Radio’s tv. ’Huset på Christianshavn’ var produceret i 1970-77 (84 afsnit), ’Matador’ i 
1978-81 (24 afsnit) og i 1984-85 var ’Antonsen’ i fem afsnit  afleveret og sendt. Alle var de 
instrueret af Erik Balling, der også stod for instruktion af Nordisk Films største 
biografsuccesser, ’Olsen-Banden’. Men det var slut nu, Balling havde lavet sin sidste serie og sin 
sidste spillefilm, og Nordisk Film stod uden kreativ afløser (Monggard 2011, s. 391-431). 
 
Den danske produktionen af spillefilm i 1983-85 udgjorde i alt 28 film, produceret af 11 selskaber, 
hvoraf ét produktionsselskab stod for seks, ét for fem, ét for fire, og resten – otte selskaber – lavede 
et par produktioner eller en enkelt over de tre år. Nordisk Film producerede fire film i perioden. 
Kun ét selskab producerede årligt to film. Produktionen af spillefilm var således bredt godt ud, de 
fleste selskaber var ganske små, og nogen kapitalakkumulation af betydning kom ikke fra den kant.  
 
Der, hvor pengene blev hentet, var i biograferne og i teknisk efterproduktion af filmene (Sevel 
2006, s. 228), og her dominerede Nordisk Film.  Selskabet ejede eller kontrollerede i 1985 syv 
biografer i hovedstaden med omkring 25 sale, der her tog sig af 80% af omsætningen (Mortensen 
1993, s. 65). I provisen var en kædeopbygning i gang med nyerhvervelser i Odense, Esbjerg og 
Hjørring. På landsplan stod Nordisk Film biograferne for omkring 1/3 af den samlede omsætning. 
Der fandtes ingen andre kæder, dog kontrollede én familie alle tre biografer i Aalborg. Udviklingen 
i antal biografer, solgte billetter og box office ses i tabel 9.19. 
 
Tabel 9.19. Salg af billetter og box office i mio. kr. ex moms. Løbende priser. Efter Mortensen 1993, s. 9. og Danmarks 
Statistik & Kulturministeriet 1979, s.64-74 og 1987, s. 121, 133 
   
 Biografer Billetter   Billetter  Box office Box office 
 i alt  i alt  danske  i alt  danske 
1960 462  44  11  83  20 
1970 374  24  7  126  41 
1980 329  16  4  261  55  
1985 240  11  2  253  44 
 
Antallet af biografer gik voldsomt ned, og billetsalget var klart faldende, fra 1980 til 1985 med 
29%. Det danske med 41%. Årsagen til forskellen var, at de amerikanske film fastholdt deres antal 
solgte billetter. Indtægterne i biograferne var næsten uændret på grund af kraftige prisforhøjelser. 
Det er muligt at skønne over, hvad de danske produktionsselskaber fik tilbage, og som kunne 
bruges til at dække udgifterne og nye investeringer i spillefilm. Biografomsætningen for danske 
film i 1983-85 var 148 mio. kr. Filmlejen har i gennemsnit ligget på 41% i 1983-1985, hvad der 
giver en rest på 87 mio. kr. Herfra skal yderligere trækkes 15% i lancering, og 20% af bruttobeløbet 
til distributionsselskabet (Mortensen 1993).  Rest bliver da 56 mio. kr. Hvis jeg tager udgangspunkt 
i de officielle regnskabstal, brugte de private produktionsselskaber i 1983-85 191 mio. kr. til at 
producere spillefilm, og de fik 130 mio. kr. i statsstøtte (Bondebjerg, Andersen & Schepelern 1997, 
s. 419-421, jfr. afsnit 9.4.2). Mankoen blev da på 61 mio. kr., som 56 mio. kr. jo ikke kan dække. 
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Det kunne derfor ikke betale sig for branchen at producere film under de gældende vilkår.  Men for 
enkelte producenter og især enkelte film kunne det være en rigtig god forretning315. 
 
Et videomarked var under opbygning – 17% af husstandene havde video i 1985 -, men de dansk 
film var endnu ikke rigtigt komme med på dette marked. 
 
Samlet set var filmbranchen præget af stagnation og dårlig indtjening på filmproduktion. De 
opererende enheder var små, dog med én stor undtagelse, Nordisk Film Kompagni. Selskabet var 
vel polstret, den afgående bestyrelsesformand og administrerende direktør, Ove Sevel, oplyser i 
Sevel 2006, s. 228, at regnskabet for 1981/82 efter afskrivninger og skat viste et overskud på godt 
seks mio.kr., en forrentning af egenkapitalen på 27%. Og at “et meget troværdigt budget for det 
kommende år” viste et driftsresultat på små 20 mio. kr. 
 
Men hvad skulle Nordisk Film Kompagni? Den nye leder, Jens Jordan, der tog over i august 1982, 
begyndte med at opkøbe biografer. Senere købte han videorettigheder, men dette var ikke 
filmproduktion, det var købmandsskab. Hvis en dansk filmbranche eller måske bredere en A/V-
branche skulle overleve, måtte nye aktiviteter på produktionssiden opfindes. Det skete i første 
omgang med Weekend-TV i 1985-86, og det kiksede, jfr. afsnit 6.5.3. Men et privat, dansk TV 2 
kunne måske blive en anden historie. 
 
9.1.5. Telenettet 
Danmark havde som nævnt ovenfor adgang til fem landsdækkende sæt radiofrekvenser, der alle var 
stillet til rådighed for Danmarks Radio. Penetrationen for P1, P2 og P3 må have været omkring 
100%, da der var 2,300 mio. posthusstande og 2,179 mio. radiolicenser, hvad der giver 95% 
(Danmarks Statistik & Kulturministeriet 1987, s. 210 og s. 133). Her kom nok et antal 
plankeværkslyttere. Senderne var ejet og drevet af P&T. 
 
Desuden var der 90 lokale radiostationer, der endte fra 48 sendere, der hver dækkede en kommune. 
Der blev anvendt FM-frekvenser i området 100-104 MHz, der ikke i perioden blev anvendt til andre 
formål her i landet, og modtagekvaliteten var god, skøn sendestyrken var svag (Betænkning 
1116/1987, s. 108316). Penetrationen for den enkelte station i dens lokalområde var tæt på 100% i 
kraft af FM-radioens store udbredelse. Men på landsplan oplyste 44%, at de ikke kunne modtage en 
lokalradio (Observa 1986, s. XI). 
 
De store byer havde de fleste stationer: I Storkøbenhavn var der 25, i Århus og Odense 6, i Esbjerg 
4. I alt var der i landets ti største byer 46 radiostationer, dvs. halvdelen. Alle sendere var stillet til 
rådighed af P&T, der fik betaling fra Kulturministeriet. 
 
Ved Den europæiske Radiospredningskonference i Stockholm i maj 1961 fik Danmark rådighed 
over to nye sæt tv-frekvenser, der lå i UHF-området, og som kunne bære to landsdækkende tv-
programmer. Desuden yderligere adgang til et antal frekvenser, der ikke umiddelbart kunne bære et 

 
315 Den gennemsnitlige pris på en biografbillet i 1985 var 22 kr. ’Walter og Carlo – op på fars hat’ fra 1985 solgte 
953.743 billetter. Produktionen kostede 6,6 mio. kr. og statsstøtten var 2,8 mio. kr. ’Midt om natten’ fra 1984 solgte 
922.720 billetter, produktionen kostede 11,5 mio. kr., og statsstøtten var på 8,3 mio. kr. I den modsatte ende 
lå ’Udenrigskorrespondenten’ fra 1983, der kostede 4,7 mio. kr. og fik 3,9 mio. kr. i statsstøtte, og som solgte 6.752 
billetter (Bondebjerg, Andersen & Schepelern 1997, s. 419-421). 
316 Den svage sendestyrke skyldtes, at frekvensområdet 100-104 MHz endnu ikke var frigivet af ITU til radiobrug og 
derfor heller ikke koordineret med nabolandene. Tilladelserne var tidsbegrænsede. 
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landsdækkende program, men som kunne anvendes lokalt (Nielsen & Nielsen 1961). For at 
anvendes disse frekvenssæt skulle der bygges nye senderstationer med høje master. Dette var endnu 
ikke sket i 1985-86. Danmark havde på denne måde rådighed over tre muligheder for at sende 
landsdækkende tv-programmer, men kun den ene var i brug, nemlig den, der i VHF-området sendte 
Danmarks Radios tv. Penetrationen var 100 %, da 2.124.000 familier i 2,1 mio. husstande havde et 
tv-apparat (Danmarks Statistik & Kulturministeriet 1987, s. 132). 
 
Der fandtes desuden et mindre antal lokale sendere, der sendte lokal-tv som led i forsøgsordningen 
for lokal radio og tv. Der sendtes fra 10 sendere i UHF-området, idet P&T havde givet midlertidig 
tilladelse til at anvende nogle frekvenser fra de to landsdækkende sæt (Betænkning 1047/1985, s. 
186-191, se mere detaljeret om dette i afsnit 13.15). Penetrationen i de enkelte områder er ikke 
oplyst, men det var nødvendigt at have en ny UHF-antenne, hvis man ville se lokal-tv fra de 
terrestriske sendere. Og det var langt fra alle, der ville investere heri. 
 
Modtagelse af tv-signalerne skete dels ved individuelle antenner, dels gennem fællesantenneanlæg.  
 
Sådanne anlæg var på privat initiativ blevet oprettet fra starten af 1960erne, og i 1968 blev 
forholdene ordnet via Lov om fællesantenneanlæg m.v., lov nr. 413 af 18. december 1968. Det blev 
nu tilladt at benytte dem til “fordeling af radiofoni- og fjernsynsprogrammer, som udsendes af 
Danmarks Radio eller af radiospredningsinstitutioner i udlandet” (§ 1, stk. 1). Herved blev det 
muligt legalt at modtage og viderefordele udenlandske tv-programmer, der kunne modtages her i 
landet. Men det blev også fastholdt, at Danmarks Radio havde monopol på udsendelse af danske 
programmer. Fordelene ved fællesantenneanlæg var flere: bedre teknisk kvalitet; ikke alle 
husstande skulle opsætte individuelle antenner; mulighed for flere tv-programmer, idet anlæggene 
blev etableret med plads til ca. seks programmer; mulighed for lokal indsættelse af programmer, der 
dog indtil videre var forbudt; mulighed for omsætning af tv-programmer, der sendtes i UHF-
området, til VHF-området, som ca. 40% af husstandenes tv-apparater alene kunne modtage i 1979 
(Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 1979, s.  1). Men der var også begrænsninger. 
Kun ejere af eller lejere i de ejendomme, der omfattes af anlægget, samt kommuner kunne få 
tilladelse. Begrundelsen var at hindre tredjemand i økonomisk at udnytte brugerne. Desuden blev 
anlæggene af P&T begrænset til én kommune, og de overordnede dele af anlæggene, der koblede 
flere mindre anlæg sammen, skulle etableres af P&T eller det lokale telefonselskab. Her var 
begrundelsen, at P&T ikke ønskede, at der på privat basis blev skabt kommercielle teleselskaber, 
der kunne undergrave statens monopol på teletjenester (ib. s. 4-10). 
 
Det syntes endvidere at have været P&T’s hensigt af hensyn til ophavsretsloven kun at tillade 
viderefordeling af tv-programmer, der kunne modtages terrestrisk på stedet. Dette blev dog ikke 
opretholdt, og flere anlæg viderefordelt derfor nabolands-tv, også hvor individuel modtagelse ikke 
var mulig (ib. s. 7-8). Det samme skete senere, da hybridnettet blev oprettet, jfr. afsnit 7.5. 
 
Ved udgangen af 1978, dvs. før satellit-tv kom på dagsordenen i Danmark, havde P&T godkendt 
10.858 fællesantanneanlæg med i alt 1.028.767 tilslutninger (ib. s. 3). Der var på dette tidspunkt 
1.818.000 licensbetalende husstande, og mere end halvdelen var således tilkoblet et 
fællesantenneanlæg. Ønsket og betalingsviljen til at se andet end dansk tv var stor. Kun 1,02 mio. 
indbyggere kunne ikke se udenlandsk tv; 2,67 mio. kunne se svensk, 1,61 vesttysk, 0,31 østtysk og 
0,06 mio. norsk tv. I 1982 var disse tal kun ændret svagt, jfr. Betænkning 974/1983. Der var nu  
godt 8.000 anlæg, idet nogle var sluttet sammen, og 1,2 mio. tilsluttede husstande. Mindst 200.000 
tilslutninger var nu etableret med mulighed for 15 tv-programmer, resten med en kapacitet på 
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maksimalt seks. Folketinget havde i 1981 givet P&T og telefonselskaber tilladelse til at oprette og 
eje fællesantenneanlæg (jfr. afsnit 6.2.), og i februar 1985 blev lovgrundlaget for hybridnettet 
vedtaget (jfr. afsnit 7.5). Herefter kunne også udenlandske tv-programmer fra satellit modtages 
legalt via kabler, men endnu ikke via private parabolantenner. Det betød følgende penetrationer for 
udenlandsk tv317: 
 
Tabel 9.20. Adgang til udenlandsk tv omkring 1985 
Navn    Personer i mio. 
 
SVT 1 og 2   2,7  
ARD, ZDF og NDR  1,8 
DDR, F1 og F2   0,3 
NRK    0,1 
Sky Channel   n.a. 
Music Box   n.a. 
TV5    n.a. 
 
Også telefonnettet havde udviklet sig drastisk. Antallet af abonnenter var i 1986 2,6 mio. til 2,1 
mio. husstande (Danmarks Statistik 1988, s. 48 og s. 262). Teleselskaberne havde digitaliseret 
centralerne, store dele af kabelnettet og anvendte lysledere i de overordnede dele, hvorved 
sammensmeltningen af data-, telefoni-, radio- og tv-transmission blev mulig (se afsnit 7.4). Den 
elektroniske motorvej glimtede forude. 
 
9.2. Politisk parallelisme 
Politisk parallelisme, dvs. de mediesystemiske relationer i 1985-86, beskrives via analyse af styrken 
og karakteren af forbindelserne mellem de mediesystemiske aktører og medierne, og det er igen 
ejerskab, ansvars- og kontrolrelationer samt finansieringsformernes betydning, der står i centrum. 
 
9.2.1. Dagbladenes politiske tillknytning 
Tabel 9.10 viser udviklingen i dagspressens politiske struktur 1965-1985, således som bladene selv 
har oplyst om det.  
 
Tabel 9.10. Dagspressens politiske struktur 1965, 1975, 1985 målt på antal hovedblade samt deres andel af 
hverdagsoplaget. Efter tabel 1.7 samt Dansk kultur- og mediestatistik 1960-1977 s. 42 og 1980-1992, s. 88. Bladenes 
egne oplysninger.  
 
    Hovedblade   I % af hverdagsoplaget 
    1965 1975 1985  1965 1975 1985 
 
Konservative   10 4 3  35 28 19 
 (Heraf B.T.  1 1 1  10 13 12) 
Venstre    28 23 21  31 29 24 
Radikale    7 5 5  17 22 24 
 (Heraf Ekstra Bladet 1 1 1  6 13 13) 
Socialdemokratiske  8 3 3  10 4 4 
Øvrige dagblade   10 14 15  8 17 28 
 (Heraf Jyllands-Posten 1 1 1  4 4 6) 

 
317 Lille kuriosum: Under Folketingets debat om oprettelse af TV 2 sagde kulturminister H. P Clausen den 29. april 
1986, at han i Århus kunne se “8-10 kanaler, eller hvor meget det nu er, hybridnettet har ført ind i hvert fald mit hjem” 
(FF sp. 10373). Men der findes ingen målinger af adgang til satellit-tv fra 1985-86. 
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I alt    63 49 47  101 99 100 
 
Det er bladdøden mellem 1965 og 1975, der falder mest i øjnene. Derefter indtrådte en stagnation i 
udviklingen, når det gælder antallet af blade, mens oplagene bevægede sig lidt anderledes mellem 
1975 og 1985. En af forklaringerne er, at oplaget for de blade, der erklærede sig uden tilknytning til 
de politiske partier, steg fra at udgøre 17% i 1975 til 28% i 1985. 
 
Den partipolitiske skævhed fortsatte. Socialdemokratiet fik ved valget i 1984 32% af stemmerne, 
men havde 6 % af bladene og 4% af oplaget i 1985. Venstre fik 12% men havde henholdsvis 45% 
og 24% af bladene og oplaget. Schlütter-regeringen havde således støtte fra 51 % af bladene og 
43% af oplaget på hverdage. 
 
Den organisatoriske forbindelse mellem Socialdemokratiet, fagbevægelsen og de tre 
socialdemokratiske blade var åbenbar i kraft af ejerskab, mens den på et mere uformelt plan var nok 
så stærk mellem de store borgerlige partier og ’deres’ aviser. Der var ikke tale om 
ejerskabsrelationer men om frivillige tilknytninger, og disse blev cementeret via de to 
redaktørforeninger, ’Venstres Redaktørforening’ og ’Dansk konservativ Presseforening’.  
 
Som medlemmer af Venstres Redaktørforening kunne optages medlemmer af partiet Venstre, der 
var ansvarshavende redaktører, redaktører og redaktionschefer ved politiske dagblade, der slutter 
sig til partiet Venstre (Jacobsen 1984, s. 44). Formanden for foreningen havde sæde i partiets 
forretningsudvalg og hovedbestyrelse, hvor også næstformanden sad. Foreningens medlemmer var 
delegerede ved Venstres landsmøder – “et udtryk for den politiske betydning, redaktøren af det 
stedlige venstreblad stadig tillægges” (ib.) Venstres Redaktørforening blev også konsulteret, når 
Venstre skulle udpege medlemmer til forskellige råd og nævn. Og som eksempel på politisk 
indflydelse nævner Jacobsen Venstres Redaktørforenings modstand imod direkte pressestøtte efter 
Mediekommissionens betænkning herom i 1982. 
 
’Den konservative Presseforening’, der var det oprindelige navn, havde også gode forbindelser til 
konservative politikere. Men bladenes antal gik ned, og i 1979 forsøgte man at danne en fælles 
redaktørforening for alle danske chefredaktører. Det mislykkedes, især pga. modstand fra Venstres 
Redaktørforening (Christensen 2012, s. 130). I stedet ændrede man navn og besluttede på en 
generalforsamling i 1981 at optage alle, der var redaktionelt beskæftiget inden for presse- og 
informationsvirksomhed, og som ville arbejde for foreningens formål: “at bidrage til styrkelse og 
udbredelse af nationale, konservative grundsynspunkter”. Generalforsamlingen blev overværet af 
Poul Schlüter, Erik Ninn-Hansen og Palle Simonsen (ib.). 
 
Ejendomsforholdene var på vej mod mindsket indflydelse, om end der var grænser for friheden. Det 
berlingske Officin var efter rekonstruktionen i 1982 under stærk kontrol fra nogle af Danmarks 
største virksomheder ( bl.a. Mærsk, Danske Bank, Skandinavisk Tobak, De forenede Bryggerier), 
og det LO-ejede Aktuelt havde endnu ikke fået sin prøveløsladelse. Men chefredaktørerne i alle 
redaktørforeninger havde i forlængelse af den monopolisering, der udviklede sig på 
dagbladsmarkederne i provinsen, længe arbejdet på større frihedsgrader fra ejerne – idet de 
samtidigt også ville forskanse sig over for journalisterne. Initiativtager til frigørelsen var 
venstreredaktøren Erling Brøndum, der allerede i maj 1970 havde formuleret grundprincippet: da 
det er chefredaktøren, der i kraft af det kunstige ansvarssystem (jfr. afsnit 1.4.3) er ansvarlig for 
bladets indhold, er det også ham, der bestemmer, hvad der skal i avisen (Brøndum 1970, s. 7). Det 
er en beskyttelse over for ejerkredsens indflydelse. Men der må være en redaktionel retningslinje, 
der fastsættes af udgiverne i kraft af deres ejendomsret, og som chefredaktøren derefter realiserer. 
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Den har journalisterne, når alt kommer til alt, at rette sig efter. Brøndum opfordrede i slutningen af 
artiklen til, at Danske Dagblades Fællesrepræsentation udarbejdede en ’redaktør-erklæring’, der 
fastslog redaktionsledernes ansvar og beføjelser. 
 
Det førte i december 1970 til vedtagelse af den første ’Redaktørerklæring’, der starter således: “Det 
er chefredaktionernes opgave at sikre redaktionerne mod enhver pression, at lede og fordele det 
redaktionelle arbejde på det enkelte blad i overensstemmelse med presselovgivningens 
grundlæggende ansvarsbestemmelser i respekt for bladets idé og tradition. Det er 
chefredaktionernes opgave at sikre ytringsfriheden og at værne om offentlighedens informationsret 
ved at søge enhver nyhed fremdraget, der er væsentlig for folkestyrets udøvelse og den enkeltes 
medleven i samfundsudviklingen samt at bidrage til offentlig meningsdannelse gennem 
stillingtagen til væsentlige problemer for folkestyret og det enkelte menneskes vilkår i samfundet” 
(her fremhævet). En implicit men klar afvisning af ejernes evt. ønsker om indflydelse på den 
daglige journalistik. Dette fremhæves yderligere ved  at pege på chefredaktionernes placering som 
bindeled mellem bladenes bestyrelser, redaktionelle medarbejdere og læserkredsen. Ansættelser og 
afskedigelser af redaktionelle medarbejdere besluttes derfor i sagen natur af chefredaktionen, der 
har det juridiske hovedansvar for bladenes indhold. Chefredaktionen skal ifølge dette ansvar også 
inddrages “i alle væsentlige beslutninger, der direkte eller indirekte har betydning for det enkelte 
blads stilling og muligheder”, og som ejerne og deres bestyrelsen kunne tænkes at træffe. 
Chefredaktionerne skal beskyttes imod overgreb fra ejerne: “ For at værne om chefredaktionernes 
arbejdsfrihed og for at fjerne risiko for pression sikres chefredaktører kontraktmæssigt fastlagte 
ansættelses- og pensionsforhold, herunder opsigelsesvarsler og fratrædelsesvilkår, som står i 
rimeligt forhold til deres stillingers ansvar og betydning” (Dansk Presse, december 1970). 
 
Men den udvikling i retning af virksomhedsnævn og redaktionsråd, der accelererede i 1970erne 
(afsnit 9.3.3) medførte vigtige ændringer i redaktørerklæringen. Nu blev det ikke i samme grad 
ejerne, der skulle skabes afstand til, men journalisterne. DDF’s formand, Aage Deleuran, sagde på 
redaktørforeningernes decembermøde i 1974: “Der er en risiko for, at det stadigt stærkere politiske 
engagement blandt medarbejderne kan skubbe hensynet til bladets grundlæggende idé og 
målsætning til side”. Og derfor hed det nu i den nye erklæring fra december 1974, at 
chefredaktionen skal værne om offentlighedens informationsret “ved at søge enhver nyhed 
fremdraget, der efter dens skøn er væsentlig for folkestyrets udøvelse og betydningsfuld for den 
enkeltes mulighed for medleven i samfundsudviklingen” (her fremhævet). Bladets målsætning 
stilles op over for den enkelte journalists evt. ønsker om at præge indholdet: “Chefredaktionen 
bærer det etiske og det juridiske hovedansvar for bladets indhold og det interne ansvar for bladets 
redaktionelle politik”. Derfor skal chefredaktionen “i respekt for den enkelte medarbejders arbejde 
formidle den samlede indsats med det formål at styrke mulighederne for at opfylde bladets 
målsætning. Den skal lede og fordele arbejdet i overensstemmelse med denne målsætning. Under 
hensyn hertil og til den ansvarshavende redaktørs ansvar over for lovgivningen skal 
chefredaktionen drage omsorg for, at enhver redaktionel medarbejder er bekendt med bladets 
holdning og målsætning”. 
 
Og hvad det betød for samarbejdet mellem chefredaktion og journalister om at “værne om 
offentlighedens informationsret”, skal jeg vise i afsnit 9.3.6. 
 
9.2.2. Presseetiske regler 
Som omtalt i afsnit 1.2.2 vedtog Danske Dagblades Fællesrepræsentation (DDF) og 
redaktørforeningerne i november-december 1960 “God presseskik for omtale af straffesager”. 
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Journalisterne var modstandere, da de ønskede et presseråd med beføjelser og et langt bredere 
mandat end håndhævelse af disse regler. Den kommende formand for Dansk Journalistforbund, 
Carsten Nielsen, udtalte på et hovedbestyrelsesmøde den 15. januar 1961, at  han havde registreret 
reglerne “som en velment og hjælpsom aktion af beskeden rækkevidde og i hvert fald 
opinionsnævnsplanen ganske uvedkommende” (Journalisten, februar 1961). I de kommende år 
forsatte Journalistforbundet sin modstand mod DDF’s sololøb, og det vil blive beskrevet i afsnit 
9.3.3. Her redegør jeg for udviklingen i Danske Dagblades Fællesrepræsentations stilling til denne 
selvpålagte ansvarliggørelse318. 
 
Formanden for DDF, chefredaktør Svend Aage Lund, Berlingske Tidende, foreslog på 
redaktørforeningernes fællesmøde i december 1962, at reglerne blev suppleret med et nævn. 
Nævnet måtte sammensættes af chefredaktører, da det er dem, der er ansvarlige for, hvad der står i 
bladet. Evt. suppleret med en jurist. Nævnet skulle ikke kunne idømme bødestraf eller lignende, 
men enten udtale afvisning af en sag eller komme med “en misbilligelse eller eventuelt en 
belæring”. Udtalelsen skulle offentliggøres i Dansk Presse og det pågældende blad. På baggrund af 
en konkret skandalesag kom spørgsmålet imidlertid til offentlig debat, og her udtalte 
ombudsmanden, Stephan Hurwitz, at hvis pressen ikke selv klarede opgaven med at oprettet et 
nævn, der kunne håndhæve presseetiske regler med et vist strafansvar, “kan der meget vel tænkes et 
statsindgreb” (Journalisten, oktober 1963). Herefter gik DDF i gang med arbejdet, og næste 
årsmøde i redaktørforeningerne i december 1963 forelå et udkast, der fik tøvende tilslutning. Og 
den 3. marts 1964 blev et pressenævn en realitet. Igen uden journalister og uden repræsentanter for 
offentligheden, men med en jurist som formand for et nævn bestående yderligere af tre 
chefredaktører. Nævnet skulle tage sig af klager over brud på de eksisterende presseetiske regler, 
der vedrørte omtale af straffesager. Kun de, der var personligt forulempet af en omtale i et blad, 
kunne klage til nævnet, der således ikke selv kunne tage sager op. Hvis nævnet afsagde en kendelse, 
der gik bladet imod, var dette forpligtet til at optrykke den uden efterskrift (Dansk Presse, marts 
1964). Det enkelte dagblad kunne dog selv bestemme, om det ville følge de presseetiske regler og 
nævnets kendelser. Flere afviste.  
 
Ordningen var de følgende år genstand for en del kritik. På den ene side skulle nævnet beskytte 
borgere imod unødig skadelig omtale af straffesager, men på den anden side måtte det og reglerne 
ikke hindre offentlighedens indsigt i behandling af straffesager, der er en af et demokratisk 
samfunds grundpiller. Juristen Asger Thylstrup mente, at det sidste var tilfældet: “Reglerne 
om ’God Presseskik’ er juristernes triumf over journalisterne” Det var lykkedes juristerne at knægte 
deres eneste kritikere – i etikkens navn (Journalisten, februar 1963).  Andre mente, at 
begrænsningen til at indbringe sager til personer, der følte sig krænket, var for snæver, og at nævnet 
kun kunne behandle straffesager, satte ligeledes en unødvendig bom for dets opdragende 
virksomhed. Resultatet blev, at Pressenævnet selv sendte en opfordring til DDF om at få udvidet 
nævnets beføjelser. Nævnet skulle kunne gå udenfor den egentlige kriminalreportage og beskytte 
imod anden unødvendig og alvorlig krænkelse; tredjemand skulle kunne indbringe klager; nævnet 
skulle kunne behandle sager uden at afsige en kendelse, men således at dets konklusion kunne 
offentliggøres i dets årsrapporter uden navns nævnelse. Herved ville nævnets mulighed for 
regelskabelse blive forøget. Forslaget mødte igen modstand fra redaktørforeningerne, især Venstres, 
men alligevel blev de vedtaget (“For ellers …”) og trådte i kraft 1. december 1968. De var således 
gældende, da Danske Dagblades Fællesrepræsentation, Dansk Journalistforbund og Danmarks 
Radio  i 1974 nedsatte et udvalg for at undersøge en nyordning, der evt. også kunne omfatte 

 
318 Kilder til det følgende er Dansk Presse og Journalisten 1960-1968, Trolle 1964, Terkelsen 1968, Dansk Pressenævn 
1972 og Betænkning 1977. 
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Danmarks Radio. Og hvordan det udviklede sig, viser jeg i afsnit 9.3.6, hvor journalisternes og 
programmedarbejdernes stilling til presseetik og presseråd analyseres. 
 
9.2.3. Dagbladenes finansieringsformer 
Der var ikke sket væsentlige ændringer i dagbladenes finansieringsformer i forhold til den 
beskrivelse, der findes i kapitel 1. Hovedparten af indtægterne kom fra markederne for bladsalg og 
annoncesalg, og oplagsspiralen var fortsat en central faktor for den samlede udvikling i 
indtjeningen. Det skal dog bemærkes, at de lokale aviser nu fik 27% af deres indtægter fra andre 
aktiviteter end salg af hovedproduktet, avisen. Den vigtigste af disse var stadigvæk trykkeriopgaver, 
men også ejerskab af de lokale gratisaviser begyndte at få betydning. 
 
Staten yderede fortsat en betydelig indirekte støtte. Dagbladene var fritaget for at betale moms af 
bladsalgsindtægter, og de af dem, der anvendte postvæsenet til udbringning af abonnementsaviser, 
fik glæde af nedsatte posttakster. De to store løssalgsaviser, B. T. og Ekstra Bladet, havde eget 
distributionssystem og lå derfor uden for ordningen, hvad de lokale eftermiddagsaviser også var 
delvist, da de ved siden af postvæsenet anvendte skolebørn som bude. Disse ordninger 
var ’objektive’ og uden skøn, hvad den sidste støtteordning ikke var: Dagspressens 
Finansieringsinstitut kunne til vanskeligt stillede blade udbetale støtte og give garantier til 
produktudvikling, markedsforskning og økonomisk sanering. Fra 1984 desuden til planlægning og 
etablering af nye dagblade. Her indgik et skønselement, som  Finansieringsinstituttets  bestyrelse 
forvaltede. Den samlede støtte var dog beskeden. I perioden 1970-1983 var den samlet på 39 mio. 
kr. (Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut 2004, tabel 1.2). 
 
Tidligere tideres direkte støtte fra politiske partier fandtes nu kun på venstrefløjen: de tre 
socialdemokratiske aviser fik penge fra fagbevægelen, og Land og Folk fra Danmarks 
Kommunistiske Parti.  
 
Samlet set må det konkluderes, at de statslige og de private støtteformer ikke satte dagbladene i 
afhængighedsforhold til kræfter uden for ejerne. 
 
9.2.4. Danmarks Radio – 1959-loven 
Den gældende lov i 1985 var Lov nr. 421 af 15. juni 1973. 1973-loven var en betydelig ændring af 
Lov nr. 215 af 11. juni 1959 om radiospredning, jfr. afsnit 1.2.2 og 2.3, der beskriver forløbet op til 
og selve vedtagelsen i 1959. Jeg starter oversigten med 1959-loven319. 
 
Styringsmodellen var efter 1959-loven todelt, som den også tidligere havde været (jr. afsnit1.2.2). 
Radiorådet, der udgjorde første del af styringen, havde den overordnede ledelse af Danmarks Radio 
og var ansvarlig for, at udsendelserne var af “alsidig, kulturel og oplysende art” (§ 5, stk. 2). 
Radiorådets vigtigste funktion blev i perioden op til vedtagelse af 1973-loven den økonomiske 
styring. Radiorådets sammensætning var justeret således: To medlemmer blev udpeget af 
undervisningsministeren og ét radioteknisk medlem af Ministeren for offentlige arbejder. Ti 
medlemmer blev valgt af Folketinget, hvor lytterforeningerne havde indstillingsret, og som skulle 
repræsentere disse. Og endelig udpegede hver af de partier, der sad i Finansudvalget, ét medlem. I 
alt 18 medlemmer med en klar partipolitisk fordeling320. 

 
319 Kilder til afsnit 9.2.4 er Lind 1975, Betænkning 587/1970 og Journalisten og Dansk Presse 1962-1964. 
320 Bemandingen var pr. april 1964 således: De fem partier, der sad i Finansudvalget, valgte alle egne medlemmer af 
Folketinget. Undervisningsministeren udpegede en fra regeringen og en fra oppositionen. Blandt de ti 
lytterrepræsentanter var de seks medlemmer af lytterforeninger, hvad de sidste fire ikke var. Det fremgik klart hvilke 
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Anden del af modellen var programstyringen, der var henlagt til Programudvalget.  
Programudvalget var ikke nævnt i loven, men ministeren havde i en Forretningsorden for 
Radiorådet af 22. oktober 1964 sammensat det således (jfr. afsnit 1.2.4): Formanden for Radiorådet 
og desuden et af de ministerudpegede medlemmer. Samt yderligere otte af rådets medlemmer, heraf 
mindst to af dem, der var udpeget af de partier, der sad i finansudvalget, og mindst fire af de ti, der 
repræsenterede lyttere og seere. Desuden kunne ministeren (og det gjorde han) udpege ti 
tilforordnede medlemmer “med indsigt i kulturlivets forskellige områder” (§7, stk. 2). Alle 20 
medlemmer havde stemmeret, og beslutninger blev truffet med simpel stemmeflerhed. 
Programudvalget skulle dels foretage en “efterfølgende vurdering af udsendelserne”, dels fastsætte 
“de for programmerne i almindelighed gældende principper” (§8, stk. 1, litra 1), dels behandle og 
godkende forslag til sæsonplaner, til udsendelsesrækker uden for sæsonplaner, til transmissioner af 
møder, begivenheder o. lign af politisk karakter, til valgudsendelser og til politiske diskussioner om 
emner, der kunne være behandlet ved en folketingstransmission. Endelig skulle følgende sager 
forelægges til underretning: præmininære ugeprogrammer, oplysning om indholdet af 
programmerne Aktuelt Kvarter, Orientering, TV-Aktuelt, Horisont o. lign. Programudvalget var 
således både et dirigerende og kontrollerende organ (jfr. afsnit 1.2.4). 
 
I perioden fra november 1959 til den nye lov trådte i kraft i april 1974 udspandt der sig i tilknytning 
til Danmarks Radio to principielle konflikter. Den første angik programstyringen af Danmarks 
Radio, den anden økonomistyringen. 
 
Programstyringen af Danmarks Radio - publiceringsreglerne 
Det, der skal beskrives her, er ikke resultatet af programstyringen, dvs. indholdet i DR’s 
udsendelser og programmer, men de ansvars- og kontrolformer, der var eller blev forsøgt bragt i 
anvendelse i forhold til Programudvalget i perioden 1959-1974. Og det skal straks fremhæves, at 
Programudvalget med dets overvægt af civilsamfundets repræsentanter – fire lytterrepræsentanter 
og ti tilforordnede, der udgjorde et massivt flertal – viste sig ganske robust i forsvaret imod udefra 
kommende forsøg på at kontrollere dets arbejde. På et centralt område lykkedes det dog ikke.  
 
Det blev forklaret i afsnit 1.2.4, at nyhedsudsendelserne i Pressens Radioavis var kontrolleret og 
ejet af Den danske Presses Telegramudvalg og således lå uden for Programudvalgets kompetence. 
Det var Danmarks Radio naturligvis ikke tilfreds med, og institutionen gjorde derfor forsøg på at 
overtage den fulde ledelse. Hidtil havde den kun stået for finansieringen. 
 
Udgangspunktet for strategien var tv-delens voldsomme vækst i sendetimer, mandskab og økonomi. 
Radioen mistede opmærksomhed, både i forhold til publikum og til ledelsen. Krisen kunne løses 
gennem en nyorientering af det område, hvor radiomediet havde sin force i forhold til tv – 
aktualitetsstoffet. I Danmarks Radios Årbog 1962-63 foreslog programmedarbejder Sven 
Ludvigsen, at den gældende ordning med Pressens Radioavis som en stat i staten måtte opgives. 
Radionyhederne måtte sammen med tv’s aktualitetsprogrammer indgå som en afdeling i Danmarks 
Radio på samme måde som andre afdelinger. Det ville åbne for nytænkning og en passende 
blanding døgnet igennem af nyheder, kommentarer og reportager, når dette var under den samme 
overordnede ledelse (Ludvigsen 1962). Danske Dagblades Fællesrepræsentation kunne godt se 
fornuften i at samle al nyheds- og aktualitetsformidling i én afdeling, men det måtte forudsætte, at 

 
partier, der havde valgt lytterrepræsentanterne. Fordelingen var derfor: Socialdemokratiet syv, De Konservative fire, 
Venstre tre, De Radikale to, SF én. Samt Gunnar Pedersen, P&T. SR-regeringen havde således flertal, da Gunnar 
Pedersen oftest ikke deltog i afstemningerne. 
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pressen fik flertal “i de udvalg, som skal varetage redaktionelle opgaver” (Dansk Presse, januar 
1963). Dansk Journalistforbund tilsluttede sig men på betingelse af, at der blev paritiet i udvalgene 
– ikke mellem pressen og Danmarks Radio, men mellem Danske Dagblades Fællesrepræsentation 
og Dansk Journalistforbund. Radiorådets formand, Peder Nørgaard, mente ikke, at pressen skulle 
have redaktionel indflydelse, Danmarks Radio skulle have det fulde og hele ansvar for 
nyhedsformidlingen (Dansk Presse, juni1963). Men det ville blive “statsdirigerede nyheder”, som 
udgiverforeningens medlemsblad skrev i lederen. Måske frygtede man ejerens ret til at bestemme 
indholdet i publikationen? Og det måtte hindres. Efter hårde og lange forhandlinger opnåede Den 
danske Pressens Telegramudvalg følgende: der oprettes et presseudvalg med fem repræsentanter for 
pressen og fem fra Radiorådet, og med formanden for telegramudvalget som formand. Radiorådet 
skal være ankeinstans for afgørelser i tvivlssager. “Pressen har til gengæld opnået, at der skal 
udarbejdes publiceringsregler for alle nyhedsudsendelser i [Danmarks Radio]” (ib.). Altså en 
handel: Danmarks Radio får nyhedsformidlingen inkorporeret i organisationen som en særlig 
afdeling – dansk presse får bestemmelsesret i et presseudvalg, der har tilsyn og kontrol med 
nyhederne, som der desuden skal udarbejdes et sæt publiceringsregler for. Tre udvalg blev nedsat til 
at udforme reglerne: et for indenrigspolitiske forhold, et for de udenrigspolitiske og et for de 
strafferetslige forhold. Udvalgene fik hver seks medlemmer: to chefredaktører, to journalister og to 
fra Danmarks Radio. Pressen havde overvægt, og journalisterne fik paritet i forhold til 
chefredaktørerne. 
 
Den 25. februar 1964 vedtog Den danske Presses Telegramudvalg og Dansk Journalistforbund de 
nye publiceringsregler og sendte dem til Radiorådet. Hvis Radiorådet ønskede ændringer, var man 
villig til nye forhandlinger. Og pressens organisationer understregede, at da sådanne regler var en 
nydannelse, måtte alle tre forhandlingsparter senere kunne kræve nye forhandlinger om ændringer. 
Pressen ønskede fortsat at have snor i DR’s nyheder. På Radiorådets møde den 7. april 1964 
godkendte rådet publiceringsreglerne, men formanden, Peder Nørgaard, nævnte i sin 
forelæggelsestale, at forhandlingerne med Den danske Presses Telegramudvalg om et fortsat 
samarbejde i et presseudvalg “sandsynligvis helt vil falde bort”. Altså intet eksternt, kontrollerede 
presseudvalg med dagpressen i spidsen. Ingen ret for pressen til at kræve ændringer. Hel adskillelse. 
På en måde et kup, men pressen kunne næppe gøre noget, da loven og forretningsordenen var på 
Radiorådets side. 
 
En del af selvstændigheden erobrede Danmarks Radio således ved at afvise et presseudvalg for til 
gengæld at acceptere publiceringsreglerne. De blev en del af “de for programmerne i almindelighed 
gældende principper”, som Programudvalget ifølge Forretningsordenen ellers havde til opgave at 
fastsætte (§ 8, stk. 1, litra 1). Pressen efterlod et fodaftryk, der svækkede Programudvalgets 
indflydelse på nyhedsformidlingen.  
 
En række af bestemmelserne i Publiceringsreglerne var vage gentagelser af indholdet i pressens 
egne presseetiske regler. Andre var selvfølgeligheder: f.eks. at rigtigheden af informationer bør gå 
forud for hurtigheden, at ingen bør tages til indtægt for andre synspunkter end sine egne. Men der 
var også påbud, der ikke var selvfølgelige. “Synspunkter, rettet mod demokratiet, må ikke 
uimodsagt komme til orde”. “Ministrene har adgang til kort at forelægge sager fra egne fagområder 
i Aktuelt Kvarter og TV-Aktuelt”. “Danmarks Radio’s medarbejdere bør udvise mådehold i ordvalg 
og fremstilling af de emner, der angår forholdet mellem Danmark og fremmede lande”, og “i 
tilfælde, hvor landets sikkerhed eller nationens vitale interesser står på spil, forudsættes det som 
givet, at Danmarks Radio’s medarbejdere lægger den yderste ansvarsbevidsthed for dagen”. Disse 
bestemmelser bringer medarbejdere og reelt også Programudvalget på glatis. Hvad er nemlig 



 298 

indholdet i ’demokrati’, ’emner, der angår forholdet mellem Danmark og fremmede lande’ 
og ’nationens vitale interesser’. Hvem skal tolke det, og hvilke sanktioner er knyttet til 
overtrædelser?  Dette findes også i dette påbud: “vigtige nyheder som f. eks. diskontobevægelser, 
pristal osv. bør uhindret bringes [under en valgkampagne] og kunne vurderes af sagkyndige’. 
Hvordan vurderes? Hvilke sagkyndige? I tilknytning hertil fremhæves det i reglerne, at Danmarks 
Radio har “officiel karakter”, hvad der ifølge Publiceringsreglerne indskrænker medarbejdernes 
ytringsfrihed. Det modsatte kunne være fremhævet: at DR var en selvstændig offentlig institution, 
hvor medarbejderne derfor ikke skulle tage hensyn til statens interesser. Det ville i en anspændt 
udenrigspolitisk situation gøre det lettere for regeringen ikke at gribe ind over for informations- og 
ytringsfriheden i Danmarks vigtigste massemedie, således som Kulturministeriet senere skrev i 
bemærkningerne til 1973-loven (Bemærkning til § 6, Tillæg A, sp. 5480, 1972/73). Hertil kom en 
fremhævelse af, at Danmarks Radio ikke var omfattet af pressens regler for kildebeskyttelse, og at 
der intet retsligt grundlag fandtes for at bevare kilders anonymitet. Alle kilder skal desuden være 
rede til “over for den ansvarlig programchef at lægge navn til de givne oplysninger”, hvad der 
naturligvis begrænsede den enkelte journalists arbejdsmuligheder (Publiceringsreglerne som optrykt 
i Journalisten marts 1964, s. 20-21). 
  
Økonomistyringen af Danmarks Radio 
1959-lovens første sætning lyder således: “Danmarks Radio er en selvstændig offentlig institution 
[…]”. Ud fra dette kun man tro, at det omfattende økonomiske selvstyre, Statsradiofonien havde 
haft siden anden verdenskrigs afslutning, ville fortsætte (jfr. afsnit 1.2.3). Selvstændigheden var for 
første gang udtrykkeligt fastslået i loven. Men sådan gik det slet ikke. Henrik Lind skriver (Lind 
1975, s. 153), at “i slutningen af 60’erne og op til lovrevisionen i 1973 kunne en uvildig iagttager 
godt komme i tvivl, om Danmarks Radio overhovedet havde nogen økonomisk dispositionsfrihed. 
Den selvstændighed, der havde været gældende siden 1926, og som var blevet præciseret i 1959, 
syntes at være en fiktion”.  
 
Angrebene mod Danmarks Radios økonomiske selvstyre kom dels fra de politiske partier, dels fra 
Finans- og Budgetministerierne.  
 
Radiorådet havde nedsat et Forretningsudvalg på seks medlemmer, der forbehandlede økonomiske 
sager, bl.a. forslag til licensforhøjelser. Det bestod af formand og næstformand, den radiotekniske 
kyndige, et medlem, der var udpeget af de partier, der sad i Finansudvalget, samt to 
lytterrepræsentanter (§ 9, stk. 1 i Forretningsorden for Radiorådet, Bekendtgørelse nr. 122 af 9. maj 
1962). De tre første forslag fra Forretningsudvalget til licensforhøjelser under 1959-loven gik 
igennem Radioråd, ministerium og Finansudvalg uden problemer, som det tidligere altid var sket. 
Men i 1965 var Radiorådet ikke umiddelbart tilfreds med Forretningsudvalgets indstilling. Sagen 
gik tilbage til Forretningsudvalget. Formanden, Peder Nørgaard, besluttede da at udvide 
Forretningsudvalget med de medlemmer af Radiorådet, der var valgt af finansudvalgspartierne, og 
som alle var MF’ere. Det udvidede Forretningsudvalg blev enig om en ny indstilling, der blev 
godkendt af Radiorådet og senere af Finansudvalget og ministeren. Proceduren med at inddrage 
MF’erne blev gentaget i 1966. I 1968-69 gik der kludder i licensfastsættelsen. Forretningsudvalget 
var denne gang ikke udvidet med MF’ere, og Radiorådet indstillede en forhøjelse på 30 kr. Men så 
kom Monopoltilsynet ind i billedet og oplyste, at licensen var omfattet af avancestoploven, og i en 
vejledende udtalelse mente Tilsynet, at en forhøjelse på kun 18 kr. gik an. VKR-regeringen valgte 
derefter at følge Monopolrådets vejledning og brugte sit flertal i Finansudvalget til at fastlægge de 
18 kr. som forhøjelsen. Det medførte ekstraordinære spare- og rationaliseringsforanstaltninger i 
Danmarks Radio. I 1969-70 var den gal igen. Forretningsudvalget blev atter udvidet med MF’erne, 
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men ikke engang dette hjalp. Da det udvidede udvalg mødtes den 23. januar 1970 for at afgøre 
sagen, kunne medlemmerne i morgenaviserne læse, at VKR-regeringspartierne på gruppemøder 
dagen i forvejen havde besluttet licens størrelse. Var Radiorådet derfor i virkeligheden gjort 
overflødigt? -  hvad rådsmedlem Jens Otte Krag mente. 
 
Det førte til en årelang diskussion om det ansvar, der fulgte med de medlemmer af Folketinget, der 
var udpeget af Finansudvalgspartierne. Var de forpligtet på at orientere deres folketingsgrupper og 
følge disses henstillinger, før de traf beslutninger i Radiorådet? Sagen blev drøftet på 
radiorådsmøder i 1971 og 1972, hvor der var uenighed blandt medlemmerne. På den ene side var 
det af hensyn til programplanlægningen og medarbejderne godt, hvis der var sikkerhed for, at 
Radiorådets indstilling blev fulgt. På den anden side kunne det være legitimerende for Danmarks 
Radio som selvstændig institution, hvis Radiorådet slog i bordet og forlangte en licensforhøjelse, 
som svarede til, hvad der af hensyn til programudbuddet var nødvendigt. Hvis Finansudvalget skar 
ned, måtte det – og dermed Folketinget - også tage ansvar for programforringelserne. Spørgsmålet 
blev afgjort i sommeren 1973. Igen havde Radiorådet udvidet Forretningsudvalget med 
folketingsmedlemmerne, og på mødet den 12. juni pålagde udvalget repræsentanterne for partirene, 
at de skulle forelægge forlaget til licensforhøjelse for folketingsgrupperne, hvad de gjorde (Lind 
1975, s. 165).  Folkertinget havde hermed overtaget den overordnede økonomiske styring af 
Danmarks Radio i modsætning til tidligere321 (jfr. afsnit 1.2.3).  
 
Også Finans- og Budgetministerierne var utilfredse med Danmarks Radios selvstændighed på det 
økonomiske område og forsøgte at opnå kontrol, skønt en sådan mulighed ikke fandtes direkte i 
Radioloven. Men Danmarks Radios økonomi var vokset kraftigt i starten af 1960erne, og i 
finansåret 1966-67 var udgifterne næsten på størrelse med hele Kulturministeriets. DR’s regnskab 
viste 199 mio. kr., Kulturministeriets 201 mio. kr. (Lind 1975, s. 167, Statistisk Årbog 1967, s. 
349). Finansministeriet, der søgte at regulere statens udgifter, mente derfor ikke, at Danmarks Radio 
kunne undslå sig for at indgå i den samlede regulering. Herefter blev DR’s anlægsbudget de 
følgende år koblet direkte til Kulturministeriets. Det betød, at nedskæringer på Kulturministeriets 
budget direkte blev ført over til Danmarks Radio, evt. fordelt ligeligt i forhold til andre 
kulturministerielle opgaver.  Det samme gjaldt forhøjelser. Det afgørende var imidlertid, at det ikke 
var Radiorådet men ministeriet, der nu besluttede hvilke af ministeriets sektorer der skulle 
beskæres/begunstiges. 
 
DR’s personalepolitik gik heller ikke ram forbi. I 1969 fastsatte Finansministeriet et maksimumstal 
for personalet i de enkelte ministerier for perioden 1970-1974. Finansminister Poul Møller mente, at 
disse tal også omfattede Danmarks Radio, og at DR derfor var bragt ind under statens personaleloft 
på trods af, at det stod i Radiorådets Forretningsorden, at Rådet selv bestemte antallet af 
kontraktansatte medarbejdere (§ 13, stk. 4).  Kulturministeren protesterede straks, men de følgende 
år måtte DR holde sig under loftet til stor gene for programaktiviteten. Det udviklede sig yderligere 
i 1971, da Økonomi- og budgetministeren, Per Hækkerup, forlagte ret til at godkende besættelsen af 
alle de enkelte stillinger, noget han gentog i Folketinget: Danmarks Radios personalepolitik burde 
kontrolleres af Økonomi- og Budgetministeriet. Og dette på trods af lovens klare ord om, at 
“Danmarks Radio er en selvstændig offentlig institution”. Henrik Lind har utvivlsom ret, når han i 

 
321 Under behandlingen af 1973-loven svarede kulturminister Niels Matthiasen den 8. juni – fire dage før - på et 
spørgsmål om de medlemmer af Radiorådet, der var udpeget af finansudvalgspartierne, var forpligtet på at forelægge 
sager for dem og følge deres partiers synspunkter: “Efter min meninger det helt tydeligt, at partiernes repræsentanter i 
spørgsmålet om licensforhøjelser bør rådføre sig med deres grupper. I andre spørgsmål er det op til dem selv at afgøre, 
om en sådan kontakt er det” (FF, 1972-73, sp. 7720). 
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slutningen af sin artikel om økonomistyringen i DR skriver, at Danmarks Radio i årene op til den 
næste radiolov, der trådte i kraft 1. april 1974, var “frit bytte” (Lind 1975, s. 89). 
 
9.2.5. Danmarks Radio – 1973-loven, økonomistyring og programstyring 
Lovforslaget blev fremsat 30. januar 1973, og tredje behandling fandt sted den 8. juni1973322. I 
denne periode behandlede Radiorådet ifølge den gældende 1959-lov licensfastsættelsen efter, at 
Programudvalget havde spillet ud med forslag til programmerne i året 1973-74. Imidlertid havde 
regeringen allerede besluttet at beskære DR’s budget for 1973-74 med 37 mio. kr. Dertil kom, at 
Forretningsudvalget havde regnet sig frem til, at Programudvalgets forslag ville medføre et 
driftsunderskud på yderligere ca. 60 mio. kr. Forretningsudvalget blev igen udvidet med de 
radiorådsmedlemmer, der var valgt af finansudvalgspartierne, og man fandt da ud af, at 
Finansudvalget næppe ville godkende en forhøjelse på mere end ca. 42 mio. kr. Altså en yderligere 
besparelse på 18 mio. kr. Det godkendte Radiorådet den 13. februar, -  endnu et eklatant eksempel 
på DR’s manglende selvstændighed.  
 
I løbet af foråret behandlede Folketinget forslaget til ny radiolov. Her skal fremhæves de ændringer, 
der skete med sammensætningen af Radiorådet og Programudvalget. Radiorådet blev udvidet med 
yderligere to medlemmer, som Folketinget skulle udpege, og to, som de fastansatte medarbejdere i 
DR valgte. På denne måde ville Radiorådet få 22 medlemmer, hvoraf Folketinget udpegede de 17 
og Kulturministeren yderligere to samt en radioteknisk kyndig fra P&T. Altså var 19 ud af 22 valgt 
af de politiske partier323. Partierne besluttede yderligere at afskaffe de tilforordnede i 
Programudvalget og vedtog desuden, at Radiorådet også skulle fungere som Programudvalg. 
Civilsamfundets repræsentanter var hermed fjernet. Ministeren sagde under anden behandling, at 
“et meget væsentligt punkt i lovforlaget […] er den klare fremhævelse af Danmarks radios 
selvstændige status, ikke blot på det programmæssige, men også på det økonomiske område” (sp. 
7684). Venstres ordfører, Johan Philipsen, fremhævede overensstemmelsen mellem Radioråd og 
Programudvalg ved tredje behandling, idet han henviste til Radiorådets godkendelse af budgettet 
den 13. februar, som han selv havde været med til. Programudvalget havde på lovlig vis vedtaget en 
programplan, men Radiorådet måtte af økonomiske grunde vælte den. Årsagen til konflikten var, at 
Programudvalget havde en anden sammensætning ned Rådet. Det måtte ændres, og de tilforordnede 
med den brede kulturelle horisont forsvandt. “Det, der nu bliver vedtaget, er, at de, der fremsætter 
ønskerne, også skal stå til ansvar for de økonomiske følger” (sp. 7722). Ministeren var af samme 
opfattelse; DR’s selvstændighed kan kun bevares, hvis Folketinget kan have tillid til Danmarks 
Radios styrelse. 
 
Og det kunne Folketinget. Med den massive tilstedeværelse af partiudpegede medlemmer, der ikke 
følte sig som DR’s ansvarlige ledelse med den opgave at forsvare og forklare DR’s virksomhed, 
men som repræsentanter for deres politiske baglande, opstod der i hele 1973-lovens levetid ikke 
konflikter mellem, hvad DR’s Radioråd og Programudvalg besluttede og de ønsker, Folketinget 
havde til DR’s aktiviteter. DR var virkelig blevet en selvstændig offentlig institution men styret af 
politikere, der repræsenterede Folketingets partier. 
 

 
322 L 115. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Frem FF 3520. Som frem A 5459, 1. beh. FF 4448, Betænkning B 
2575, 2. beh. FF 7664, 3. beh. 7716. Som vedtaget C 1871. Lov nr. 421 af 15. juni 1973. 
323 Dette var opfattelsen før december 1973, hvor jordskredsvalget ændrede voldsomt på sammensætningen af 
Folketinget. Flere nye partier kom ind og fik sæde i Finansudvalget. I 1975 havde Radiorådet 27 medlemmer, hvoraf de 
25 var valgt af de politiske partier eller ministeren,  DR Årbog 1975/76, s. 139. 
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I den forbindelse skal ophævelse af Publiceringsreglerne nævnes. Disse regler var som forklaret i 
afsnit 9.2.4 ikke kommet til veje som del af Programudvalgets arbejde, men var reelt påduttet DR af 
dagbladene som modydelse for DR’s overtagelse af nyhederne i radio. I marts 1975 begyndte 
Danmarks Radio på en ajourføring, og efter lange og kringlede forhandlinger både i DR og med 
DDF og Journalistforbundet (se Mortensen 1977 for detaljerne), hvor dagspressens eget forsøg på at 
justere De presseetiske Regler indgik (afsnit 9.3.6), vedtog Radiorådet som Programudvalg i juni 
1977 nye “Almindelige retningslinier for programvirksomheden i Danmarks Radio” (optrykt i 
Kleener 1977).  Disse retningslinjer gjaldt for alle programmer, ikke kun for  nyhedsudsendelserne. 
På programområdet var DR’s suverænitet genetableret. De centrale afsnit rummer følgende:   
 
“Danmarks Radios eneret til radio- og fjernsynsspredning og institutionens centrale placering i 
landets kultur- og samfundsliv pålægger den pligt til at bringe saglig og upartisk information, til at 
stræbe efter den størst mulige alsidighed i programudbuddet og til at lægge afgørende vægt på 
ytrings- og informationsfriheden ved programlægningen. […] Forsøg fra udenforstående på at øve 
pression med programvirksomheden skal afvises. Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje 
forbindelse med radio/TVs frie adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at 
offentliggøre dem så korrekt som muligt” (ib., s. 7-8, originalen fremhæver).  
 
Jeg skal senere i afsnit 9.3.6 komme ind på den sidste helsætning, der understreger den frie adgang 
til at offentliggøre informationer og nyheder, der sandsynligvis må tilskrives indflydelsen fra 
programmedarbejdere og Dansk Journalistforbund. 
 
Men suveræniteten på det økonomiske og programmæssige område var nået ved at delvist at 
placere lovgivere (folketingspolitikere) som administratorer (radiorådsmedlemmer). Ved 
behandlingen af 1973-loven anfægtede den radikale, tidligere kulturminister, Kresten Helveg 
Petersen, denne sammenblanding af den lovgivende og den udøvende magt (sp. 7677), som det også 
var sket i november 1957 (afsnit 1.2.4), men kulturministeren, Niels Matthiasen, kunne ’trøste’ 
ham: “vi må jo nok erkende, at Montesqieus lære om adskillelsen af lovgivning og forvaltning ikke 
rigtig er trængt igennem her i landet” (sp. 7684). 
 
Den voldsomme partipolitisering af Radiorådet og især Rådet som Programudvalg medførte 
imidlertid lange og opslidende politiske kampe i Danmarks Radio om økonomi, programindhold og 
ansættelse af medarbejdere efter politiske holdninger324; det skal ikke beskrives her, ligesom 
resultaterne i form af programfladens sammensætning heller ikke skal, da det falder uden for 
mediesystemanalysen. Det centrale er, at politikerne havde overtaget alle dele af DR’s styrende 
organer, og at de partipolitiske modsætninger på Christiansborg dermed blev ført direkte ind i 
ledelsen af Danmarks Radio, og at ingen – heller ikke på Christiansborg - i længden kunne 
acceptere det forudsigelige hundeslagsmål, det måtte medføre325. En eller anden ordning uden 
partipolitikere måtte skabes. 
 
9.2.6. Danmarks Radios finansieringsformer 1959-1985 

 
324 Ekko af disse stridigheder, der naturligvis også var påvirket af debatterne i Folketinget (afsnit 5.7) og i den brede 
offentlighed, kan ses i Danmarks Radios Årbøger 1974/75 ff. Konkrete eksempler på grove angreb og svar fra 
henholdsvis borgerlige politikere og medarbejderne findes i ALS-Nyt (medlemsblad for Aktive Lyttere og Seere) og 
DRåben (medlemsblad for DR’s ansattes kontaktudvalg) fra 1975 og frem. Se også Mortensen 1975 og Sindberg 2011. 
325 Slagsmålet om det politiske indhold i DR’s programmer var startet allerede under 1959-loven, hvor uenigheden 
oftest stod mellem programcheferne og de tilforordnede på den ene side, og Programudvalgets borgerlige medlemmer 
på den anden. jfr. Heinesen 2006, s. 102-165. Det var forudsigeligt, at sådanne konflikter ikke ville blive mindre, hvis 
folketingspolitikerne og partirepræsentanter overtog næsten alle pladser i både Radioråd og Programudvalg. 
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Danmarks Radio tjente heller ikke under 1959- og 1973-loven sine egne penge, men var afhængig 
af statslige bevillinger, der skulle vedtages af Kulturministeren og Folketingets Finansudvalg. 
Fastlæggelse af størrelsen er forklaret ovenfor. Men der var andre måder, hvorpå bevillingsgiverne 
og ejeren kunne styre Danmarks Radio, nemlig med bestemmelser om hvordan pengene skulle 
bruges.  Og på de følgende områder ændrede 1973-lovens nye Forretningsorden (Nr. 126 af 26. juni 
1974) ikke på de, der var resultat af 1959-loven.  
 
Radiorådet skulle forelægge ministeren et detaljeret budget med anlægs- og driftsudgifter, der bl.a. 
også skulle rumme lister over samtlige lønninger og honorerer, der udbetales af DR. Desuden 
overslag over udviklingen de kommende tre år. Når ministeren havde godkendt dette grovbudget og 
fastlagt licensens størrelse i samarbejde med Finansudvalget, gik sagen tilbage til Radiorådet. Det 
skulle nu finjustere budgettet ved at redegøre for driftsudgifternes fordeling på de enkelte 
budgetansvarsområder, fremlægge en oversigt over personaleforbrug samt forslag til oprettelse af 
nedlæggelse af stillinger, og oplyse om bygge- og anlægsvirksomheden. Dette ny budget skulle 
også godkendes af ministeren. Når regnskabsåret var omme, skulle revisionsdepartementet revidere 
regnskabet, og det skulle igen godkendes af ministeren. Den tillid, som Folketinget ifølge Niels 
Matthiasen kunne have til DR på det økonomiske område, var formelt set under stærk kontrol. Det 
gjaldt også ansættelse af personale. Radiorådet indstillede til ministeren, hvem der skulle være 
generaldirektør, men ministeren traf afgørelsen. Det samme gjaldt for stillinger i lønramme 36-
40326. Stillinger under denne lønramme blev besat af generaldirektøren, der dog måtte tage hensyn 
til flertallet i Radiorådet. 
 
Imidlertid blev hele dette kontrolsystem, der formelt tillagde ministeren afgørende indflydelse på 
brugen af bevillingerne, blev så godt som aldrig udnyttet af denne. Det synes kun at være sket én 
gang, at ministeren greb ind i Radiorådets ønsker. Mimi Stilling Jakobsen skrev – som led i den 
nytiltrådte Schlütter-regerings opbremsningsplan - den 17. november 1982 til DR og forlangte, at 
det stop for ansættelser i staten, som Finansministeriet netop havde dekreteret, også skulle gælde for 
DR i resten af finansåret, dvs. til 31. december 1982. Driftsledelsen ville ikke sætte sig imod 
ministeren, men Radiorådet fandt henvendelsen i strid med Radioloven. Deri fandtes ingen 
hjemmel, og hvis ministeren ønskede et sådant indgreb efter, det endelige budget var godkendt af 
ministeren, måtte loven ændres. Ministeren svarede, at hendes krav byggede på en politisk 
vurdering, men at det i længden ikke var holdbart, “såfremt der fortsat skulle eksistere forskellige 
opfattelser i Danmarks Radio og i ministeriet om retstilstanden på dette område” (DRåben, februar 
1983, s. 5). Spørgsmålet kunne derfor indgå i en kommende lovrevision.  
 
9.2.7. Lokalradio og lokal-tv ejerskab og kontrol 
En beskrivelse af de mediesystemiske relationer mellem aktørerne og de lokale radio- og tv-
stationer er vanskelig, da udforskningen af udviklingen i forsøgeperioden er beskeden. De 
væsentligste bidrag er Lokalradio- og Tv-udvalgets rapporter327, der danner grundlag for det 
følgende.  
 
Ansvars- og kontrolrelationerne var i de fleste tilfælde uigennemskuelige på grund af de 
finansieringsformer, der var mulige. Det fremgik af afsnit 9.1.2 at der var tre hovedtyper: statslige 
tilskud, lytter- og seerbidrag og ejertilskud. “Ejertilskud” var imidlertid en bred betegnelse for en 
række vanskeligt gennemskuelige forbindelser mellem indehaveren af sendetilladelsen, der var den 

 
326 I 1975 var der tæt på 50 personer i chefstillinger, der alle må have ligget i disse lønrammer. Se DR Årbog 1975/76 s. 
140. 
327 Lokalradio- og TV-udvalget 1984, Betænkning 1047/1985 og Betænkning 1116/1987.  
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officielle ejer, og det bagland, der kom med pengene, og som reelt kontrollerede stationen. Det 
fremgik således af afsnit 6.4.1., at Dan-TV og den centrale del af fagbevægelsen reelt styrede 
fagbevægelsens lokale radio- og tv-stationer uden selv at have sendetilladelserne. Og det var næppe 
heller indehaveren af sendetilladelsen til Kanal 2 (afsnit 6.5.2) eller til Weekend-TV (afsnit 6.5.3), 
der finansierede driften af de to tv-stationer, men en sendetilladelse gav indehaveren en vis 
indflydelse, der var svær at gennemskue, og som afhang af helt lokale forhold.  
 
De i alt 90 radiostationer og 34 lokal-tv stationer blev af Radio- og TV-udvalget opdelt i fire 
grupper efter ejer- og kontrolforhold, men det beskrives ikke, hvordan disse relationer blev 
håndhævet. Det er imidlertid sandsynligt, at stationernes selvstændighed har været beskeden i to af 
grupperne: fagbevægelsens stationer og trosamfundenes stationer. Disse var oprettet med henblik på 
at fremme de bagved liggende organisationers politiske og ideologiske mål. Og organisationerne 
kom med mellem 1/3 og halvdelen af indtægterne som rene tilskud. For de dagbladsejede stationer 
gjaldt det, at de var under den samme overordnede redaktionelle ledelse som dagbladet, der her 
prøvede at anvende de nye medier til samme formål som avismediet. Og dagbladene kom med 72% 
af radioernes indtægter og 80% af tv-stationernes.  Disse ejer- og kontrolforhold minder meget om 
de forhold, der eksisterende i den gamle partipresses tid. Anderledes var det for den fjerde gruppe af 
radio- og tv-stationer, “græsrodsstationerne”. Her var det nyoprettede foreninger med det ene 
formål at drive en radio- eller tv-station, der stod som indehaver af sendetilladelsen, og foreningens 
medlemmer og dens bestyrelse var ansvarlige for driften. Imidlertid var disse foreninger, der ikke 
spillede nogen rolle på tv-området, også tæt knyttet til deres lyttere, og disse var oftest organiseret i 
lytterforeninger, der gennem deres økonomiske tilskud fik en ikke defineret, men nok betydelig 
indflydelse på driften. En opstilling af nogle indtægtskilder kan belyse forskellene mellem de fire 
ejergrupper: 
 
Tabel 9.11. Fordeling af fire typer indtægter hos fire radio-grupper i %. Efter Betænkning 1116, s. 70-74 
 
    Tros-   Arbejder- Dagblade Græsrødder 
    samfund  bevægelsen 
Kontingent   15  2  3  20   
Lytterforening   0  3  0  10 
Indsamlinger   5  0  2  8 
Tilskud fra ejerne   33  55  72  6 
 
Græsrøddernes organiserede lyttere kom med godt 1/3 af indtægterne, og ejerne gav kun 6%. 
Omvendt for de tre andre grupper, ejerne kom med langt det meste, de organiserede lyttere med 
meget lidt. Det afspejler formodentlig kontrolforholdene. 
 
9.2.8. Finansieringsformer for lokalradio og –tv 
Dette fører direkte over til finansieringsformernes betydning. Reklame var forbudt som 
indtægtskilde, og kommerciel finansiering fandtes reelt kun hos Kanal 2, der anvendte betalings-tv. 
Bingo kan måske kategoriseres som kommerciel indtægt, og den havde stor betydning for lokal-tv, 
hvor den udgjorde ¼ af indtægterne, men blot 15% af radioernes indtægter. Det var svært for 
stationerne at tjene deres egne penge og dermed forsvare selvstændigheden. 
 
Det mest problematiske var imidlertid de store indtægtskilders midlertidige karakter. Den statslige 
støtte fandtes ikke i den permanente lov for lokalradio, der blev vedtaget i efteråret 1985 med 
ikrafttræden 1. april 1986 (Lov nr. 589 af 19. december 1985, jfr. afsnit 7.9), og bingo var på vej til 
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at blive forbudt i lokal-tv328. Ejerne ville næppe på langt sigt betale så store dele af driften, som det 
var tilfældet for trossamfundene, arbejderbevægelsen og dagbladene. For alle de lokale 
radiostationer udgjorde de tre indtægtskilder 70%, og for lokal-tv 85% (fraset Kanal 2 og Weekend-
tv). Uden tilladelse til reklamefinansiering og/eller betydelige statstilskud, ville de lokale radio- og 
tv-virksomheder i længden kun kunne overleve som græsrodsstationer med mindre 
arbejderbevægelsen udnyttede den styrke, LO og de landsdækkende og lokale fagforeninger besad 
(jfr. afsnit 6.4.3 og senere 7.9-11). 
 
9.3. Journalistisk professionalisme329 
I dette afsnit skal udviklingen i den journalistiske professionalisme beskrives, således som det skete 
fra 1961 til 1986, hvor TV 2 loven blev vedtaget. Det vil igen ske ved at analysere den faglige 
organisering, autonomi, uddannelse, journalisternes forhold til presseråd, presseetiske regler samt 
forpligtelse over for offentligheden. 
 
9.3.1. Udgangspunktet 
Dansk Journalistforbund (DJ) blev som fortalt i afsnit 1.3.1 stiftet i 1961 via en sammenslutning af 
de tre gamle journalistforeninger. Der var 1.411 medlemmer af det nye forbund, og de arbejdede 
hovedsagelig i den partitilknyttede dagspresse. En opgørelse fra april 1962 viste, at forbundet havde 
godt 50 medlemmer ansat i Danmarks Radio, men at der i denne institution også fandtes flere, der 
udførte journalistisk arbejde, uden at være medlemmer af forbundet og uden at have journalistisk 
uddannelse; de var i stedet tilknyttet DR’s Programmedarbejderforening. 
 
Skulle forbundet blive magtfuldt i forhold til udgivere og chefredaktører, var der således to 
forudsætninger, der måtte opfyldes. Journalisterne måtte for det første løsnes fra den partipolitiske 
linje, deres aviser var tilknyttet, ja i det hele taget frigøres fra det hidtidige tætte bånd til “deres 
avis” (jfr. afsnit 1.3.1). Formanden, Carsten Nielsen, afviste på delegeretmødet i 1966, at 
journalister skulle være så forskellige, at det var umuligt at opstille typiske arbejdsnormer med 
modsvarende betalingsnormer. “Der er fagligt set ingen forskel mellem journalisten fra et mægtigt 
landsblad og journalisten fra et lille lokalt blad, de tjener samme hverv, spiller samme rolle, bytter 
måske lige over med hinanden engang” (Journalisten, april 1966). For det andet måtte 
journalisterhvervet ikke være knyttet til dagbladene, men ses i en bredere mediesammenhæng, og 
her ville spørgsmålet om organisering af alle redaktionelle medarbejdere på en arbejdsplads, ikke 
kun ’journalisterne’, komme i spil. 
 
9.3.2. Den faglige udvikling 
Det første skridt på vejen blev overenskomsten mellem Organisationen af Bladudgivere i provinsen, 
den socialdemokratiske Presse og Dansk Journalistforbund, der blev indgået i efteråret 1961. 
Aftalen rummede to principielle nyheder. Den var indgået mellem forbundet og udgiverne, ikke 
mellem disse og deres blades journalister. Og den indebar oprettelse af et “Fagligt fællesudvalg”, 
hvori DJ og udgiverne hver havde 50% af pladserne, og som skulle behandle klager over 
uddannelsen på bladene. Udvalgt kom straks i gang og traf afgørelse om afskedigelse af en elev, 

 
328 Om bingos betydning, se Betænkning 1116/1987, s. 86-87 og afsnit 7.4.1. 
329 Ved siden af Journalisten og Dansk Presse for 1961-86 samt DRåben 1975-1986 er følgende kilder ud over de 
citerede anvendt i afsnit 9.3: Betænkning 601/1971, Betænkning 1029/1985, Betænkning 1294/1995, Terkelsen 1968, 
Betænkning 851/1978, Larsen 1994, Danmarks Journalisthøjskole årsberetninger 1963-1970, Danmarks Radios årbøger 
1975-1986, Danmarks Radio 1970, Dansk Journalistforbund 1984, Svendsen 1973, Deleuran 1984, Christiansen & 
Larsen-Bjerre 1984, Ejbye-Ernst 1984, Jacobsen 1984. 
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nedsatte et uddannelsesudvalg og drøftede fortolkningen af overenskomstens syvdagesregel. Altså 
mere end uddannelse. 
Herefter gik det slag i slag, og på delegeretmødet i april 1962 kunne formanden oplyse om 
indgåelse af en halv snes overenskomster og året efter om, at nu var 60% af faget 
overenskomstdækket. I oktober 1963 kom det store gennembrud, idet aftalen mellem Bladudgiverne 
i Provisen og DJ overenskomstsikrede tillidsmandsordningen. Da provinsen var dækket af et 
minimallønsystem, var netop tillidsmændene afgørende ikke alene for at sikre overholdelse af 
overenskomsterne, men også for forhandlinger om individuelle tillæg.  Dertil kom, at aftalen også 
indeholdt oprettelse af obligatoriske elevkontrakter, der forudsatte obligatorisk ophold på 
Journalisthøjskolen. I november samme år kom den første overenskomst med et dagblad i 
København, det socialdemokratiske Aktuelt. I begge forhandlinger havde Journalistforbundet søgt 
at opnå af aftale om fast arbejdstid, men det blev klart afvist af udgiverne. Dels var det udtryk for 
nye fagforeningssignaler, der helt ville ændre journalisternes frie arbejdsvilkår, dels kunne det 
simpelthen ikke gennemføres, fordi så stor en del af journalisternes virkeområde ligger 
udenfor ’den faste kontortid’, som udgivernes medlemsblad Dansk Presse skrev i november 1963. 
 
Hvad Dansk Journalistforbund var oppe imod ses meget tydeligt i den debat om “pressens rolle i det 
moderne demokrati”, som Dansk Presse igangsatte i marts 1964 med en stor principartikel af 
chefredaktøren for Ritzau, Gunnar Næsselund (Næsselund 1964). 
Næsselund angreb Dansk Journalistforbund for at udstikke kursen efter strenge 
fagforeningsprincipper, der var uforenelige med “en liberal professions arbejdsvilkår”. Rettigheder 
blev stillet op mod pligter, strejketruslen indførtes som våben, man opfandt en væsensfremmed 
tillidsmandsordning. Journalisterne har villet tiltage sig eneret på den redaktionelle opgave og 
stemple alt andet som forretning og administration. Man ønskede paritet over for denne modpart, 
dvs. udgiveren - ikke chefredaktøren, hvad Næsselund fandt rigtigst, og begyndte at tale om råderet 
over det stof, journalisten producerede. Denne fagforeningstankegang, der hørte hjemme i en 
industri, burde erstattes af den særlige etik, der definerer en profession og som rumme den stærkest 
mulige ingrediens af kald (ib., s. 6). Næsselund formulerer derefter teorien om “The Social 
Responsibility of the Press” som det alternativ til fagforeningstanken, der skal styrke pressens 
stilling i et demokratisk samfund, og som betyder, at der må etableres et selvstyre-system på 
grundlag af fælles professionelle regler. Næsselund henviste til Hutchins-rapporten og The Royal 
Commission on the Press (afsnit 1.2.2). 
 
Selvstyre og fælles professionelle regler var Journalistforbundet ikke modstander af, men ikke 
under de vilkår, udgiverne havde formuleret (afsnit 9.2.2). En betydelige autonomi for 
journalisterne og gensidig respekt for fagligheden måtte være en forudsætning for fælles 
professionelle regler. Det kunne komme senere, lige nu var det fagforeningssynspunktet og den 
styrke, det skulle skabe, der måtte blive afgørende for Forbundet. 
 
Fast arbejdstid på 45 timer med ekstra løn eller fritid for overarbejde blev første gang 
overenskomstsikret i en aftale med Danmarks Radio i juli 1965. Derefter blev den løftet ind i næste 
aftale med Bladudgiverne i provinsen. To år senere var den i alle overenskomster og formanden 
kunne i april 1966 fortælle, at med de seneste overenskomster ville 85% af journalisternes 
arbejdsmarked blive dækket.  
 
Men hvad var egentlig ’det journalistiske arbejdsmarked’? Pressefotograferne havde ansøgt om 
optagelse i forbundet, og det samme gjaldt bladtegnerne. Og hvad med de ansatte i DR? Der var i 
1967 i DR 125 medlemmer af Journalistforbundet og ca. 100 medlemmer af 
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Programmedarbejderforeningen, og tilsammen var det faktisk forbundets største gruppe. Der var i 
Journalisten en omfattende debat om medlemskriterier, der førte til optagelse af først 
pressefotograferne, senere bladtegnerne, tekstere, versionister og forlagsredaktører, men til 
afvisning af PR-folk og pressesekretærer, der oftest var journalisternes modparter. Men det 
afgørende øjeblik for Dansk Journalistforbunds styrkelse på alle faglige områder kom i marts 1970, 
da Programmedarbejderforeningen i Danmarks Radio søgte om optagelse i forbundet. Formanden, 
Carsten Nielsen, talte i forlængelse heraf om “fagforbundets solidariske fællesskab tværs over alle 
skillelinjer – geografiske, politiske, oplagsmæssige, mediamæssige skel, et nyhedsarbejdernes 
fagforbund, enheden af redaktionelle medarbejdere og professionelle free-lanceres, journalisternes, 
pressefotografernes og bladtegnernes helstøbte fagforbund” (Beretning til delegeretmødet, april 
1970). Og i november 1970 optog DJ de første 53 medlemmer af Programmedarbejderforeningen i 
DR, og derefter gik det stærkt. I foråret 1971 havde forbundet 2.440 aktive medlemmer, hvoraf kun 
1.495 var ansat på dagbladene. 
 
Når jeg lægger så stor vægt på, at alle programmedarbejdere i DR indgik i Journalistforbundet, er 
det ikke bare fordi DR-medarbejderne på det ideologiske område spillede en afgørende rolle for de 
borgerlige politikeres stillingtagen til organiseringen af et TV 2, men også fordi de fagpolitisk stod 
stærkt over for DR-ledelsen, og derfor var i stand til at trække hele forbundet i en mere militant 
retning. 
 
Den første egentlige arbejdskonflikt mellem Dansk journalistforbund og en arbejdsgiver udfoldede 
sig i sommeren  1967. Journalistgruppen i DR opfordrede forbundet til at gå i konflikt, da ordinære 
overenskomstforhandlinger ikke havde ført til et tilfredsstillende resultat. Tre områder var uløste: 
ferie, løn og ophavsret. Forbundet afleverede derefter 122 opsigelser til DR og havde 
tilkendegivelse fra Magisterforeningen og Programmedarbejderforeningen om loyal optræden under 
konflikten. Forbundet lovede at dække den mistede løn med 80% fra sin egen solidaritetsfont. DRs 
ledelse kapitulerede hurtigt, og opsigelserne kom derfor ikke i brug. En toårig overenskomst 
rummede ferieforlængelse fra tre til fire uger, skalalønnen steg med næsten tre % med mulighed for 
yderligere forhandlinger om et år, men ophavsretten fastholdt DR som sin. Det gav blod på tanden 
på andre områder. I efteråret 1967 blev en fællestillidsmand fyret på Fyns Tidende, efter nye 
forhandlinger blev en opmand tilkaldt og i februar 1968 afgjorde denne, at fyringen var uberettiget. 
En afgørende sejr for tillidsmandsordningen. Næsten samtidigt anlagde Forbundet sag for 
ærekrænkelse af fire af dets medlemmer. Den forhenværende venstreminister, Jens Sønderup, havde 
på baggrund af en aktualitetsudsendelse i DR, hvor fire journalister var gået professionelt til 
Baunsgaard-regeringens medlemmer, spurgt i avisen, “Skal regeringen Baunsgaard dolkes og 
ødelægges af fjernsynets røde lejesvende?”. Forbundet vandt sagen og havde dermed vist, at dets 
magt også strakte sig ind over freds- og ærekrænkelser. I foråret 1969 iværksatte forbundet blokade 
imod tidsskriftet Ingeniør- og Bygningsvæsen. Blokaden blev brudt af tre journalister, hvorefter 
forbundet ekskludere de tre skruebrækkere og senere opnåede en overenskomst. Og i efteråret 1971 
kom den omfattende konflikt med DR, der endte i sort skærm. Igen gjaldt det ophavsretten, som 
journalister og fotografer mente var deres, og som DR derfor skulle betale for at anvende. 
Konflikten varede fra 1. september til 28. oktober. DR sendte i en del af tiden en ’nødtjeneste’ med 
meddelelser af betydning for liv og helbred, udført af to DR-chefer, og almindelig 
nyhedsformidling var suspenderet.  I en lille uges tid var der endda på tv-skærmene blot et skilt med 
teksten: “Dansk TV sender ikke i dag”, fordi smedene ikke ville arbejde sammen med de to DR-
chefer, som de bettagtede som strejkebrydere. Journalistforbundet vandt til sidst sagen, og omend 
den økonomiske gevinst var lille, var det for de DR-ansatte vigtigt. Resultatet af deres arbejde 
kunne jo genbruges, hvad der imidlertid ikke var sandsynligt for de medlemmer af forbundet, der 
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var ansat ved dagbladene. Men for Journalistforbundet var et en principiel sejr, der både viste 
udholdenhed og kampgejst. 
 
I de næste mange år vandt journalisterne mange sejre i løn- og arbejdstidsspørgsmål, uden at 
strejker eller blokader blev taget i brug. Men i 1981 gik forbundsledelsen ind i en konflikt, der var 
tæt på at sprænge forbundet. Men inden jeg ser nærmere på den, skal autonomi-spørgsmålet 
belyses. 
 
9.3.3. Journalistisk autonomi 
Journalistisk autonomi angår graden af selvstændighed over for den redaktionelle ledelse, herunder 
spørgsmålet om udpegning af ledelse og medbestemmelse. Som fortalt i afsnit 1.3.4. havde der 
tidligere været enkelte isolerede tilfælde, hvor journalister havde krævet indflydelse på bladets 
ledelse, herunder ansættelse af chefredaktører. De mere organiserede indsatser startede i Danmarks 
Radio, da medarbejdernes Kontaktudvalg (KUV), der består af samtlige forhandlingsberettigede 
organisationer herunder Journalistforbundet, sammen med driftsledelsen besluttede at oprette et 
virksomhedsnævn. Virksomhedsnævnet med paritet kunne bl.a. træffe beslutninger om alle 
principielle arbejdsforhold, drøfte DR’s regnskab og budget, fastlægge principper for ansættelser, 
forfremmelser, afskedigelser og vurdering af fremtidigt personalebehov. Nævnet kunne indstille 
chefer til afskedigelse, og det var ankeinstans for alle afgørelser, der blev truffet af 
afdelingscheferne. Ordningen blev vedtaget af KUV’s medlemmer i september 1970 og trådte i 
kraft januar 1971 og medførte yderligere, at KUV fik repræsentation i udvalg om legattildeling, 
personaleloft og ny forretningsorden for DR. Kort tid efter vedtagelsen blev forslag om et lignende 
virksomhedsnævn udarbejdet af journalisterne på Politiken og drøftet på et møde i forbundets 
københavnerkreds under overskriften “Er det os, der skal bestemme?”. Målet var, at der blev 
oprettet et redaktionsråd, hvor medarbejdere og redaktører hver havde tre medlemmer. Her kunne 
man drøfte budgetterne og fremføre argumenter om væsentlige sager, men ikke udnævne chefer. 
“Men vi vil være med til en fejlsortering”, som en mødedeltager sagde (Journalisten, november 
1970). Det lykkedes at få et redaktionsråd på både Politiken og Ekstra Bladet samt et par blade i 
provinsen, og Journalistforbundet søgte herefter at få en generel aftale med udgiverforeningen. Det 
blev afvist i 1974 af Danske Dagblades Udgiverforening, der endda i et cirkulære understregede, at 
enkelte af de lokale aftaler var for vidtgående. 
 
Næste skridt i forbedring af autonomien kom i februar 1975, hvor KUV indgik en udvidet 
virksomhedsnævnsaftale med DR’s driftsledelse. Herefter skulle der de steder, hvor der blev truffet 
beslutninger, sidde medarbejderrepræsentanter: dvs. i direktion, direktorater, afdelinger, områder, 
sektioner. Et år efter gjorde journalisterne et mindre oprør imod DR’s Programudvalg. Udvalget 
havde vedtaget, at DR’s udsendelser om Christiania ikke havde været tilstrækkeligt dybtgående og 
afbalanceret. Journalisterne svarede, at den udtalelse ville de se bort fra, idet den næppe var lovlig. 
Radiolovens klare ord om hensynet til informations- og ytringsfriheden måtte komme først. I øvrigt 
ville journalisterne for fremtiden nægte at bidrage til efterfølgende dokumentationsarbejde, når der 
indkom klager fra politikere om programindholdet. “Hvis vi i fremtiden - på det ene eller andet 
niveau - konstaterer undertrykkelse af ytringsfriheden, vil vi straks indberette det til Dansk 
Journalistforbund” (DRåben, april 1976). I juli 1978 opnåede KUV endnu en styrkelse af sin 
position over for driftsledelsen. Medarbejderne fik nu sæde med fem mand i programkollegierne for 
radio og tv og i teknisk kollegium, og journalisterne ville oprette et “medarbejdernes programråd”. 
På dagbladsfronten spøgte tankerne om indførelse af Økonomisk Demokrati (ØD), hvad Danske 
Dagblades Forening kraftigt afviste. Den liberale pressefilosofi hviler på det privatkapitalistiske 
samfund, og det er den bedste garanti for opretholdelse af den frihed, uden hvilken vore aviser ikke 
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kan leve, sagde formanden, Aage Deluran. Hertil replicerede Carl John Nielsen, formand for DJ, at 
ØD ikke er en trussel imod bladene, men højst mod de bladejere, der mener, at de takket være 
ejendomsretten skal have særlig adgang til at ytre sig. Journalistisk frihed sikres gennem 
redaktionel medbestemmelse og medindflydelse. 
 
Som tidligere nævnt i afsnit 9.2.5. tog de partipolitiske uenigheder om programstyringen i 
Danmarks Radio til i styrke i disse år. Der var kritik fra borgerlig side, både i Folketinget, i 
Radiorådet og i Programudvalget. Radiorådsformand Jørgen Kleener ville fyre en medarbejder for 
et venstredrejet indslag om vesttysk terrorisme. Det var efter KUV’s opfattelse et brud på 
forretningsordenen, ifølge hvilken sådanne afskedigelser lå hos generaldirektøren, hvad ministeren 
tilsluttede sig (jfr. afsnit 9.2.6). Erhard Jakobsen fra CD beskyldte medarbejderne for at være “rotter 
og muldvarpe”, og Bertel Haarder, medlem af Radioråd og Programudvalg, mente, at de ødsle 
vilkår og næsten ubegrænsede muligheder for at holde møder i arbejdstiden gav medarbejderne helt 
enestående muligheder for at formulere klager og genere hinanden med forslag om endnu flere 
høringsprocedure og kollektive ledelsesorganer. Han beskyldte endvidere ledelsen for 
pligtforsømmelse og for at føre Rådet bag lyset. Disse angreb, der langt fra var de eneste eller de 
groveste, medførte, at det tætte samarbejde mellem driftsledelse og medarbejdere, som allerede var 
etableret under 1959-loven (afsnit 9.2.5), blev forstærket i en samlet front imod de borgerlige 
medlemmer i Radioråd og Programudvalg, der ikke havde samme opfattelse af lovens krav om 
alsidighed i programudbuddet, som de selv havde. Det mest eklatante udtryk for dette sammenhold 
mellem medarbejderne og driftsledelse imod dele af ejerrepræsentanterne i Radiorådet, kom som 
svar på Bertel Haarders netop gengivne angreb. I forlængelse af et samarbejdsudvalgsmøde i marts 
1981 besluttede generaldirektøren, Laurits Bindsløv, og formanden for Kontaktudvalget, Poul 
Hermansen, i fællesskab at sende et seks siders brev til Radiorådsformanden, hvori de tilbageviste 
Haarders anklager. Ellers sagt i dagbladenes organisationstermer: Chefredaktionen og 
medarbejderne rettede skarp kritik imod en af ejernes repræsentanter i bestyrelsen. 
 
9.3..4. “Vi, Oppositionen i Dansk Journalistforbund” 
KUV og Journalistforbundets militante linje mødte imidlertid også modstand i forbundet. 
Uenigheden kom første gang klart frem på delegeretmødet i april 1980, hvor den hidtidige formand, 
Carl John Nielsen, ved et venstreorienteret kup blev væltet og erstattet med den faglige sekretær, 
Hans Larsen. Samtidigt blev Tove Hygum fra journalistgruppen i DR valgt som næstformand. 
Forløbet fik alle delegerede fra Berlingske Tidende til at udvandre. I den efterfølgende debat i 
Journalisten viste det sig, at der var tre politisk definerede fraktioner i forbundet med en 
kommunistisk fraktion, som Hygum tilhørte, som den bedst organiserede, men måske ikke den 
største. I marts 1981 udbrød en voldsom dagbladskonflikt. Typograferne havde forkastet 
mæglingsforslaget, og udgiverne svarede med lockout. Journalistforbundet havde imidlertid også 
varslet konflikt, hvorved 650 journalister i provisen (fra 1. maj) og København (fra 1. juli) 
individuelt ville opsige deres stillinger og gå i strejke. 33 dagblade blev lukket og konflikten varede 
fra 28. marts til 17. juni 1981. Under forløbet aftalte Hans Larsen et konfliktudvalg med Dansk 
Typografforbund, der var domineret af DKP, og det åbnede et gammelt spørgsmål om, hvorvidt 
Journalistforbundet, der ikke ville være medlem af LO, skulle samarbejde med andre fagforeninger. 
Berlingskes medarbejderforening protesterede imod konfliktudvalget og ønskede alle beslutninger 
om strejkeforløbet forelagt hovedbestyrelsen. Hans Larsen afviste og foreslog trepartsforhandlinger 
mellem udgivere, typografer og journalister og fik støtte hertil på delegeretmødet i april. Forbundet 
udskrev herefter strejkekontingent og opretholdt strejken imod provinsbladene. Desuden vedtog 
mødet, at forbundet skulle udarbejde et omfattende Handlingsprogram. 
 



 309 

Dét blev for meget for en del af medlemmerne, der samlede sig i en gruppe, de kaldte 
“Demokratiske Journalister”. Og i det første nummer af Journalisten efter strejken kom svaret til 
Hans Larsen. “Vi, Oppositionen i Dansk Journalistforbund, eksisterer og har det godt. […] Vi, 
Oppositionen, vil have ryddet ud i DJs ledelse. Ud med DKP’erne og dem, det har klistret os til 
typografforbundet. Bort fra den venstredrejede politiske linje. Tilbage til det gode gamle forbund, 
der havde et varmt bankende (upolitisk) hjerte med plads til os alle” (juni 1981). Strejken blev 
voldsom kritiseret. Den kostede forbundet en masse prestige samt penge og var uden virkning, da 
de fleste blade var lukket via arbejdsgivernes lockout. Det var “striptease i mørke”. Lisbeth 
Knudsen fra Berlingske udtalte på oppositionens vegne, at vi ikke er ude på at splitte forbundet, 
men ønsker et stærkt og selvstændigt forbund, der koncentrerer sig om at sikre egne medlemmers 
forhold. I januar 1982 vinder oppositionen urafstemningen om valg af formand i kreds 1, 
københavnerkredsen, der var forbundets suverænt største med næsten halvdelen af medlemmerne. 
Bo Dræbel fra Berlingske bliver ny formand og sikrer ved stemmelighed, at Lisbeth Knudsen også 
kommer i kredsbestyrelsen. Dræbels første melding i Journalisten: Kredsarbejdet skal afpolitiseres, 
det skal være en fagforening. Men flertallet i hovedbestyrelsen fastholdt en bredere linje. Tove 
Hygum foreslog i en leder i Journalisten i marts 1982, at forbundet ved de kommende 
overenskomstforhandlinger skulle kræve redaktionelt demokrati med fire punkter: “1) 
Forhandlingssikret medbestemmelse om virksomhedens redaktionelle linje. 2) 
Samvittighedsklausul (herom senere). 3) Vetoret ved chefudnævnelser. 4) Indflydelse på 
udformning af redaktionelle stillingsopslag og stillingsbesættelser etc.”. Ved delegeretmødet i april 
1982 kom Lisbeth Knudsen og Tove Hygum i kampvalg om næstformandsposten. Hygum vandt 
210-69. Knudsen kom ikke engang i hovedbestyrelsen. Oppositionen gav dog ikke op, og striden 
fortsatte de kommende år. Oppositionen ønskede stadigvæk en gammeldags fagforening uden 
handlingsprogram og uden indirekte valg af ledelse på delegeretmødet, men via urafstemning, hvor 
også de mere passive medlemmer kunne få indflydelse. Det blev nedstemt, og da Lisbeth Knudsen i 
1984 igen var i kampvalg med Tove Hygum, nu om formandsposten, tabte hun med 266-48. 
Oppositionen var slået, - men hvem havde vundet? 
 
Det havde den militante linje over for udgiverne, når det gjaldt løn- og arbejdsvilkår. Når det gjaldt 
redaktionelt demokrati i kampen med chefredaktørerne på dagbladene, var situationen anderledes 
svag. Som jeg skal vise i afsnit 9.3.6, stod “Redaktørerklæringen” fra 1974 ved magt og non-
information og samvittighedsklausul var ikke vedtaget. Forbundet var nu stort, men ud over den 
politiske uenighed var det mediemæssigt opdelt. Kampen mellem Hygum og Knudsen kunne også 
ses som en kamp mellem de, der var ansat i DR, og de, der var på dagbladene. I DR stod 
journalisterne stærkt på det redaktionelle område i kraft af alliancen med driftsledelsen og lovens og  
De Almindelige Retningsliniers ord om alsidighed i programudbuddet, og det var ikke tilfældet på 
dagbladene, hvorfor de traditionelle fagforeningsspørgsmål dér måtte komme i centrum. 
 
9.3.5. Uddannelsen 
I 1961 bestod en journalistiske uddannelse af tre års mesterlære på et dagblade med mulighed for et 
frivilligt ophold på journalistkursus ved Aarhus Universitet af tre måneders varighed (afsnit 1.3.2). I 
efteråret 1961 besluttede kursusledelsen at udvide kurset til to gange tre måneder, og staten øgede 
sit tilskud markant. Kursus ændrede hermed status og navn og blev til  “Danmarks 
Journalisthøjskole”, og der blev ansat fem faste lærere, der erstattede de mange ad hoc-forelæsere, 
der hidtil havde klaret undervisningen. I efteråret 1963 lykkedes det Journalistforbundet at få 
uddannelsen gjort obligatorisk via elevkontrakter (afsnit 9.3.2), og forbundet understregede sin 
paternitet til uddannelsen ved i sin nye formålsparagraf at indskrive, at Journalistforbundets formål 
skal fremmes “ved at støtte og styrke Journalisthøjskolen og dens arbejde” (Journalisten, februar 
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1965). Da uddannelsen på de seks måneder nu var obligatorisk strømmede eleverne til skolen, der 
snart viste sig alt for lille. De 61 elever, der var på første undervisningsår i 1962-63, var i 1965-66 
øget til godt 200.  Højskolen måtte udvides, både med flere lokaler og faste lærere. I 1965-66 var 
antallet ti stillinger. Udgiverne var som helhed stadigvæk fodslæbende, om end flere begyndte at 
indse, at med det uddannelsesboom, der i 1960erne ramte alle de af samfundet, måtte også 
journalistfaget for at blive attraktivt for de unge forbedre sin status via bedre og længere 
uddannelse. Dertil kom, at Journalistforbundet nu havde fået en stærk alliancepartner, der ud fra 
egoistiske årsager ønskede uddannelsen udvidet, nemlig lærerne på Højskolen (se Danmarks 
Journalisthøjskole 1963-1968 og senere 1969-70). I foråret 1966 foreslog lærerrådet, at uddannelsen 
bragtes på højde med uddannelsen til folkeskolelærere, dvs. fire år inkl. praktik. Danmarks 
journalisthøjskole må blive en selvejende institution med et flertal af pressens repræsentanter i 
ledelsen. Det blev vedtaget af Journalistforbundets hovedbestyrelse i august 1966, og kort tid efter 
tilsluttede Journalisthøjskolens bestyrelse sig. Dog måtte det blive en betingelse, hvad Venstres 
redaktørforening krævede for at tilslutte sig, at chefredaktørerne skulle have indstillingsret til at 
udvælge personer og antal til at starte på uddannelsen. En henvendelse til Statsministeren førte til, 
at denne nedsatte et udvalg med den opgave til at undersøge den fremtidige finansiering af 
uddannelsen, bygning af en ny Journalisthøjskole samt at komme med forslag til uddannelsens 
nærmere indhold og opbygning. Udvalget afgav “Betænkning om udbygning af 
journalistuddannelsen i Danmark” i november 1967 (Betænkning 474/1968). Uddannelsen skulle 
være på fire år og starte på Højskolen, ikke på bladene. Efter et semesters forskole med frasortering 
via en prøve kom en første del på to semestre. Derefter 18 måneders praktik på et blad efterfulgt af 
en anden del på to semestre. Adgang til forskolen bestemtes af et optagelsesnævn, bestående to fra 
DDF og to fra DJ samt en lærer som formand. Det normale var aflæggelse af en prøve, men der var 
mulighed for direkte optagelse. I alt skulle 225 elever årligt optages på Højskolen. Af disse 
skønnedes 150 at gennemføre den samlede uddannelse. Indholdet af uddannelsen skulle stadigvæk 
være en blanding af alene fag og journalistik med tyngdepunkt i samfundsfagene. På anden del efter 
praktiktiden kunne eleverne specialisere sig emnemæssigt og mediemæssigt og afslutte uddannelsen 
med en hovedopgave. 
 
Der var reelt ingen indvendinger i den efterfølgende offentlige debat imod uddannelsens opbygning 
og indhold og i princippet forblev dette uændret frem til 1985-86 og også derefter. Men skolens 
status og organisationernes store indflydelse skabte problemer. Planlægningsrådet for de højere 
uddannelser mente ikke, at der kunne være tale om en højere uddannelse, at lærerne derfor heller 
ikke kun blive professorer, at pressens organisationer havde alt for stor indflydelse, og at 
optagelsesmåden med indbygget adgangsbegrænsning måtte afvises. Efter et nyt udvalg havde 
analyseret forslag og indvendinger endte sagen med, at Danmarks Journalisthøjskole ikke kunne 
kvalificeres som en højere uddannelse. Redaktørforeningerne, udgiverne og Journalistforbundet 
fastholdt fagets afgørende indflydelse på uddannelsen og skolens ledelse, og det var ifølge 
Planlægningsrådet i modstrid med de krav om faglig selvstændighed, der er karakteristisk for de 
højere uddannelsesinstitutioner. Men en forskning i journalistik ville styrke den faglige udvikling, 
og derfor blev der i samvirke med Aarhus Universitet oprettet et nyt Institut for Presseforskning, 
hvis afdelingsforstandere både skulle forestå de videnskabelige og undervisningsmæssige opgaver 
inden for de enkelte fag på journalistuddannelsen samt have det pædagogiske ansvar og desuden 
være medlemmer af lærerrådet. Journalisthøjskolens rektor var også leder af instituttet. Det samlede 
antal lærere ville efter endt udbygning nå op på 30. Journalisthøjskolens ledelse var noget 
usædvanlig, idet der ud over bestyrelsen og lærerrådet blev oprettet et Uddannelsesråd for 
Journalisthøjskolen. Uddannelsesrådet skal “følge journalisthøjskolens udvikling og virksomhed og 
andre forhold i forbindelse med journalistuddannelsen samt afgive indstilling om spørgsmål 



 311 

vedrørende journalisthøjskolen, der forelægges det af statsministeren”. Uddannelsesrådet, der 
således fik afgørende indflydelse på den langsigtede udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsen, 
havde 11 medlemmer, hvoraf DDF og DJ hver havde tre, altså samlet set en majoritet.  I bestyrelsen 
på indtil ti medlemmer havde DJ tre, DDF to og Udgiverforeningen en. Også en majoritet. Ikke 
mærkeligt, at Journalistforbundets formand på delegeretmødet i april 1970 kunne slå fast, at 
sammensætningen af Journalisthøjskolens ledelse var det største resultat af samarbejdet mellem 
forbundet, udgiverne og DDF.  
 
Loven trådte i kraft 1. april 1971. Det første hold begyndte i efteråret 1971 og blev færdigt i juni 
1975. Herefter havde alle nyuddannede journalister en fireårig uddannelse med en teoretisk del på 2 
½ år. Det var langt mere teori end de redaktionelle ledelser på de fleste provinsviser havde 
kendskab til, for slet ikke at tale om andre redaktionelle medarbejdere. En efteruddannelse var 
derfor højest påkrævet, men skønt det blev ønsket af både Journalistforbundet og udgiverne samt 
anbefalet i en særlig betænkning (Betænkning 672/1973), kom den aldrig i gang for alvor, da staten 
ikke ville betale. Det højeste Journalisthøjskolen kunne klare var små kurser af en uges varighed, 
finansieret via arbejdsgiverbidrag som del af overenskomsterne. 
 
9.3.6. Presseråd og forpligtelse på offentligheden 
Som omtalt i afsnit 9.2.2. havde Dansk Journalistforbund afvist de presseetiske regler, DDF havde 
vedtaget. Dels fordi Journalistforbundet ønskede et presseråd med paritet, dels fordi et sådant råd 
burde have langt bredere beføjelser og et kraftigere mandat end blot at kunne udtale sig om pressens 
behandling af straffesager. Hvad journalisterne egentlig ønskede, kom tydeligt frem, da 
Journalistforbundet i september 1966 henvendte sig til Statsministeren for at få nedsat et udvalg 
eller en kommission, da det ikke tidligere var lykkedes at få en aftale med DDF.  
 
Udvalget burde beskæftige sig med bl.a. følgende: 1) En bred undersøgelse af, hvorledes den 
aktuelle opinionsdannelse foregår, og om den opfylder de krav, der må stilles til den i et moderne, 
demokratisk samfund. 2) Pressens økonomiske situation. Herunder pressens ejerforhold og 
tendensen til koncentration om færre og større dagblade. 3) Spørgsmålet om statens støtte til 
pressen. 4) Det offentliges egen nyhedsformidling. 5) Offentlighedsprincippet. 6) Distriktsbladenes 
og tidsskrifternes forhold. 7) Presselovens anvendelse på radio og tv. Og endelig spørgsmålet om et 
opinionsnævn (Journalisten, september 1966). Jeg bemærker, at statsstøtte til pressen, der i stigende 
grad var på dagsordenen i den offentlige debat, ikke er henvendelsens kerne. Det er i stedet 
opinionsdannelsen, der er udgangspunktet, de andre spørgsmål ses som forudsætninger for skabelse 
af informationsformidlingen i et demokratisk samfund. Og som det redskab, der skal sikre dette på 
en tilfredsstillende måde, peges på et opinionsnævn eller et presseråd, som det tidligere hed. 
Journalistforbundets ønsker blev straks afvist af udgiverne; skulle noget undersøges måtte det først 
og fremmest være mulighederne for at styrke dagbladenes økonomi. Ikke ved direkte statsstøtte, 
statspenge og uafhængighed går dårligt i spænd, skrev Dansk Presse i en leder. I stedet kunne større 
statslig avertering, nedsættelse af teletaksterne, fastfrysning af posttaksterne og en investeringsfond 
med en vis selvrisiko komme på tale. Skulle dette undersøges i et udvalg, havde udgiverne store 
betænkeligheder ved at lade “uvedkommende kredse” træde ind i billedet. Resultatet af de 
drøftelser, Journalistforbundets kraftige udspil og udgivernes afvisende svar medførte, blev 
nedsættelse i februar 1967 af det udvalg, der i juni1969 afgav betænkningen “Dagspressen og 
samfundet. Betænkning vedrørende udviklingen i dansk dagspresses struktur og økonomi” 
(Betænkning 536/1969). En betænkning, der glimrende beskrev strukturudviklingen og dagpressens 
økonomi samt anbefalede de af DDF ønskede og allerede nævnte indirekte støtteformer, men som 
ikke tog udgangspunkt i eller inddrog den aktuelle opinionsdannelses karakter. I oktober 1967, da 
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udvalget var nedsat, drøftede forbundets tillidsmænd igen ønskerne til opinionsnævnet og de 
presseetiske regler. Og nu kom de to mest kontroversielle presseetiske spørgsmål tydeligt frem.  I 
referatet i Journalisten for december 1967 hedder det: “Man drøftede, hvorvidt fortielser kunne 
falde uden for presseetikken, og fastslog, at journalisten til enhver tid må være berettiget til at 
kunne frigøre sig for sin del af det etiske ansvar ved at fralægge sig opgaver, der måtte stride mod 
journalistens personlige opfattelse af presse-etikken. I den forbindelse må gruppen gøre 
hovedbestyrelsen opmærksom på, at journalisterne i sådanne spørgsmål må kunne gøre brug af 
journalistforbundet (og tillidsmanden) til beskyttelse af sin opfattelse. Han må også være beskyttet 
imod udgivernes eventuelle skridt over for journalisten i den givne sags anledning”. Altså et stærkt 
forbund som garant for sikring af presseetikken. 
 
Her er to spørgsmål, der anfægter chefredaktionens ledelsesret: kan journalisten modsætte sig pålæg 
om at undlade at omtale en sag eller bestemte detaljer i en sag? Og kan journalisten undlade at 
udføre et arbejde, der strider imod hans opfattelse af presseetikken? Det første spørgsmål fik senere 
navnet “non-information”, det andet “samvittighedsklausulen”. Det sidste anfægter ejernes 
ytringsfrihed, idet det kan medføre, at dennes synspunkter ikke bringes ind i den demokratiske 
debat, fordi journalisten nægter at skrive det. Det er den borgerligt liberale demokratimodel, der her 
er på spil (jfr. afsnit 0.11). Det første spørgsmål om tilbageholdelse af information angår den 
republikanske demokratimodel, hvor ytringsfrihedens centrum ikke er afsenderens eller ejerens 
ønsker, men modtagernes, offentlighedens, og hvor et alsidigt og mangfoldigt udbud af 
informationer og meninger er midlet. Hvor det andet spørgsmål knytter an til den demokratiske 
proces som mål, er målet for det første processens resultat, borgernes selvregering. Borgernes 
selvregering kan imidlertid ved hindring af tilbageholdelse af informationer komme i modsætning 
til hensynet til ejerens administration af sin ytringsfrihed, og derved anfægtes reelt den private 
ejendomsret. Denne pointe stod måske ikke klart for alle på tillidsmandsmødet, i hvert fald er der 
ingen spor heraf i referatet. I marts 1971 blev disse spørgsmål formuleret som DJ’s krav til 
indholdet i de presseetiske regler, et egentligt opinionsnævn skulle beskæftige sig med. Et udvalg, 
nedsat af hovedbestyrelsen, fremlagde til delegeretmødet bl.a. følgende som del af indholdet i 
presseetikken: “1) Ytringsfrihedens forudsætning er fri adgang til indsamling og offentliggørelse af 
informationer og nyheder. Journalisten hævder retten hertil som led i bestræbelsen på at give 
sandfærdig og alsidig orientering og under hensyn til presselovens ansvarsbestemmelser. 2) Som 
led i forsvaret for den frie meningsdannelse afviser journalisten pression eller trusler, der har til 
formål at hindre berettiget offentliggørelse eller har til formål at fremme ukorrekte oplysninger, 
falske beskyldninger eller forvanskede udtalelser. […] 4) Journalisten nægter at påtage sig eller lade 
sig pålægge opgaver, der kan rejse tvivl om hans frie og selvstændige stilling eller krænke fagets 
omdømme” (Journalisten april 1971). Ytringsfrihed og alsidighed kobles sammen, hvad der aldrig 
tidligere var sket i forhold til dagspressen, men udelukkende til det statskontrollerede DR, og 
journalisten hævder sin ret til offentliggørelse samt afviser ledelsens pålæg af opgaver, der anfægter 
hans frie stilling. Igen “non-information” og “samvittighedsklausul”.  
 
I marts 1974 tog Danske Dagblades Fællesrepræsentation omsider initiativ til at få justeret på de 
gældende presseetiske regler og på sammensætningen af pressenævnet. Journalisternes manglende 
tilstedeværelse og Journalistforbundets vedholdende kritik af nævnets virke var uden tvivl én af 
årsagerne, men også det forhold, at Danmarks Radio og dermed radio og tv ikke var omfattet, 
spillede ind. DDF indbød derfor både Journalistforbundet og DR til at deltage i et udvalgsarbejde 
med denne dagsorden: 1) sammensætning af nævnet; skulle journalister og repræsentanter for 
forbrugerne med? 2) skulle nævnet selv kunne tage sager op? 3) skulle nævnets kompetence 
omfatte mere end de trykte meder, herunder radio og tv? 4) skulle sanktionsmulighederne styrkes f. 
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eks. med mulighed for at idømme økonomiske sanktioner? Danmarks Radio meddelte, at man ville 
deltage i arbejdet. Journalistforbundet ville afgøre sagen på delegeretmødet i april. Her var mange 
imod forbundets deltagelse, da arbejdet ville ende med et resultat, som vi alligevel ikke kan 
godkende, som det blev sagt af flere. Men Helge Lorenzen fra DR understregede, at sagen drejer sig 
om pressens undladelsessynder. Han henviser derefter til sager i DR, i Fåborg, Vejle, Næstved og 
Rønne. På et møde i Nordjylland var fremlagt 7-8 sager, hvor redaktionsledelser standsede 
væsentlige historier. “Det er den slags, vi vil diskutere med udgiverne”. Hertil replicerer Leif 
Larsen fra den kommunistiske fraktion i forbundet, at Lorenzens forslag i virkeligheden tager sigte 
på at afskaffe den private ejendomsret. “Det tror du da ikke, at du kan på den måde?” (Journalisten, 
maj 1974). Men det troede flertallet åbenbart. Med stemmerne 111 mod 84 vedtog delegeretmødet 
at gå ind i udvalgsarbejdet, men med den væsentlig betingelse, at Kommissoriet skulle udvides så 
udvalget kunne opstille regler, der kan sikre ytringsfrihedens forudsætninger, den frie adgang til at 
indsamle og offentliggøre informationer og nyheder. “Som led i forsvaret for den fri 
meningsdannelse afviser journalisten pression eller trusler, der har til formål at hindre berettiget 
offentliggørelse, såvel som han nægter at lade sig pålægge opgaver, der kan rejse tvivl om hans frie 
og selvstændige stilling eller som strider mod hans samvittighed” (Betænkning [om god 
presseskik], marts 1977, s. 6.). DDF og DR godkendte denne tilføjelse, hvad Journalistforbundets 
formand, Carl John Nielsen, imidlertid ikke gav meget for på delegeretmødet året efter. Tilføjelsen 
forekom ham at være afvist allerede på udvalgets første møde. “Når udgiverne tale om pressefrihed, 
så er det deres frihed til at bestemme, hvad der skal skrives – og hvad der skal undertrykkes”. Så det 
måtte være en stor overraskelse for ham, da udvalget afgav sin betænkning i marts 1977. “Udkastet 
til regler for god presseskik” indeholdt blandt de grundlæggende synspunkter, at brud på god 
presseskik var “hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for 
offentligheden” samt at pålægge en journalist opgaver, “der strider mod hans samvittighed eller 
overbevisning” (ib., s. 23). Betænkningen var underskrevet af både DDF’s, DR’s og 
Journalistforbundets medlemmer af udvalget, idet dog Sv. Bernhard Sørensen fra Ekstra Bladet kun 
kunne godkende de grundlæggende synspunkter, men afviste de mere detaljerede presseetiske 
regler, der i forlængelse af de eksisterende også indgik i forslaget.  
 
Hermed blev den private ejendomsret til dagbladene dog ikke afskaffet, idet Venstres 
Redaktørforening nedlagde veto på trods af, at DDF’s repræsentanter havde godkendt 
betænkningen. Kun hvis non-information og samvittighedsklausul blev fjernet, ville man gå med til 
de nye regler. Men det afviste Journalistforbundet: Uden non-information og samvittighedsklausul 
blev de presseetiske regler og et nyt pressenævn uden journalisternes deltagelse. Hermed var 
Betænkningen en død sild til udgivernes store fortrydelse. De frygtede stadigvæk lovgivning og 
indbød derfor i november 1980 DR og Journalistforbundet til nye forhandlinger. Begge parter 
afviste. DDF lavede derefter i december 1981 egne nye regler. Og i modsætning til de da gældende, 
der først og fremmest angik freds- og ærekrænkelser, blev de indledt med ordene: “Sikringen af 
ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med pressens frie adgang til at indsamle 
informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt” (Dansk Presse, 
december 1981). Det kunne læses som en indrømmelse til Journalistforbundets krav om 
“offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden”. Men de nye regler 
skal ses i sammenhæng med Redaktørerklæringen fra 1974, der ikke var ophævet, skønt 
Journalistforbundet havde krævet det som led i de mislykkede forhandlinger. Og i erklæringen blev 
det som nævnt (afsnit 9.2.1) understreget, at offentlighedens informationsret skulle varetages ved, at 
chefredaktionen publicerede de nyheder, der efter dens skøn var væsentlige. Indledningen var 
vinduespynt. Den øvrige del af de nye regler var en kosmetisk justering af de gamle med vægt på 
freds- og ærekrænkelser.  
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Dansk Journalistforbund opgav imidlertid ikke sine synspunkter. Non-information og 
samvittighedsklausul blev – trods modstand fra Demokratiske Journalister – indføjet i det nye 
Handlingsprogram, der blev vedtaget på delegeretmødet i 1983. Her stod de, da debatten om et 
dansk TV 2 tog fart i 1985-86.  
 
9.4. Statens rolle 
I forhold til mediesystemet har staten tre roller. Som ejer og driftsherre er staten en del af 
mediesystemet, mens den som financier og regulator befinder sig uden for, men med en indgribende 
rolle. 
 
9.4.1. Ejerskab 
Staten ejede og drev landets største medievirksomhed, Danmarks Radio, og dominerede herved 
radio- og tv-markederne nationalt og regionalt. Der var en svag konkurrence på det nationale 
område fra nabolands-tv og enkelte satellit-tv-kanaler. På det helt lokale område var statsmedierne 
ikke til stede. Staten ejede de regionale teleselskaber og havde monopol på tele- og datatrafik. Via 
P&T ejede og drev statens endvidere de senderstationer, der broadcastede radio- og tv-kanaler, 
mens private i stigende grad opbyggede konkurrerende distributionssystemer via 
fællesantenneanlæg og satellitmodtagere. 
 
9.4.2. Finansiering 
Som financier ydede staten sin største indsats i forhold til Danmarks Radio, der modtog direkte 
statsstøtte i form af licens og renter fra Radiofondens formue. Licensens størrelse blev fastlagt af 
ministeren i samarbejde med Finansudvalget, og DR’s årlige over- eller underskud blev reguleret 
via Radiofonden, som ministeren også kontrollerede330. DR’s regnskab for 1982-85 findes i tabel 
9.12. 
 
Tabel 9.12. DR’s indtægter og udgifter samt Radiofondens formue ved årets udgang i mio. kr. Efter DR’s Årbøger. 
 
  Indtægter Udgifter  Radiofonden 
1982  1.322  1.295  169 
1983  1.516  1.421  309 
1984  1.637  1.585  354 
1985  1.719  1.695  424 
 
Danmarks Radio blev drevet med små årlige overskud, hvorved Radiofondens formue langsomt 
steg, så den i 1985 svarede til ¼ af de årlige driftsudgifter. 
 
Staten finansierede imidlertid også privatejede medier. Dagbladene var fritaget for at betale moms 
på bladsalgsindtægterne. I 1985 var momsen på 22%, og da bladsalgsomsætningen var 1.551 mio. 
kr. (tabel 9.6), var denne indirekte statsstøtte på 341 mio. kr. De lave posttakster kostede P&T ca. 
120 mio. kr. og Finansieringsinstituttet modtog i 1985 direkte fra staten 14 mio. kr.331  
Filmbranchen fik i 1985 43 mio. kr. i direkte støtte til produktion af spillefilm (afsnit 9.1.4), og de 
lokale radio- og tv-stationer modtog henholdsvis 12 og to mio. kr. i indirekte støtte (tabel 9.12 og 
9.18). 

 
330 DR anfører i sine årbøger Radiofonden som DR’s egenkapital. Det er næppe en korrekt fremstilling. Radiofondens 
midler var ikke DR’s, men statens. 
331 Ifølge betænkning 972/1983 var beløbet 100 mio. kr. i 1981. Jeg har skønnet forhøjelsen. Finansieringsinstituttets 
statstilskud efter Betænkning 1320/1996, s. 265-66 
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Den samlede statsstøtte og de samlede udgifter til produktion af medieindhold kan herefter ses i 
tabel 9.13. 
 
Tabel 9.13. Statsstøtte og udgifter i statsejede og privatejede medier i 1985 i mio. kr. 
 
   Udgifter  Statsstøtte Støtten i % 
Danmarks Radio  1.695  1.719  101 
Dagblade  3.676  475  13 
Film   71  40  56 
Lokalradio  50  12  24 
Lokal-tv   117  2  2 
Samlet   5.609  2.251  40 
Private medier  3.914  529  14 
Statens medier  1.695  1.719  101 
 
Staten støttede således  sine egne medier med mere end 100% af udgifterne, mens de private – 
dagblade, film, lokalradio og lokal-tv – fik 14% af udgifterne dækket. Den samlede statsstøtte 
fordelte sig med 76% til statsmedierne og 24% til de private medier. Fordelingen af støtten mellem 
staten og de private var forskudt i forhold til situationen i 1964. Her fik staten 72% af støtten, de 
private 28%. Staten havde øget sin andel, hvad der også var tilfældet, når der ses på de samlede 
udgifter til mediedrift. I 1964 havde staten 21% af udgifterne, i 1985 var det øget til 30%. Støttens 
andel af udgifterne var også steget. I 1964 var den 31% (tabel 1.9), mens den i 1985 var øget til 
40%.  Staten spillede således en større rolle i 1985, både som driftsherre og som financier, men 
alligevel gennemførte den borgerlige regering en udvidelse af statens rolle ved at gøre TV 2 til en 
statslig virksomhed, jr. kapitel 10. 
 
9.4.3. Regulering 
Som nævnt i kapitel 1 er det udelukkende statens specifikke regulering af mediernes forhold, der 
omtales her. Og de reguleringer fra 1960erne, der stadigvæk var gældende i 1985-86, omtales ikke 
igen. 
 
Sendetilladelser og frekvensallokering 
For at kunne udsende radio- og tv-programmer til almenheden var det nødvendigt at have en 
sendetilladelse og rådighed over frekvenser. Danmarks Radio havde sin tilladelse i Radiolovens § 1, 
mens de lokale radio- og tv-stationer skulle søge om tilladelse hos kommunale nævn, der var 
oprettet til formålet. Lokal-tv var i 1985 fortsat under forsøgsordningen, mens Folketinget i 
december 1985 havde vedtaget en permanent lov om lokalradio. De lokale nævn på mellem 5 og 13 
medlemmer blev nedsat af kommunalbestyrelsen, der selv udpegede et mindretal, mens det var 
overladt til en alsidig repræsentation af de lokale foreningsliv at udvælge flertallet (Lov nr. 589 af 
19. december 1985). En opgørelse fra 1990 viste, at 61% af nævnsmedlemmerne kom fra de lokale 
foreningsliv (Udvalget vedr. lokal radio og tv, 1990). De øvrige var medlemme af de politiske 
partier, hvoraf nogle sad i byrådet. Disse lokale radionævn tildelte sendetilladelser efter ansøgning. 
Tilladelserne var treårige med mulighed for forlængelse. Nævnet førte tilsyn med 
programvirksomheden og kunne påtale overtrædelser af loven eller af vilkår for sendetilladelsen. 
Sanktioner kunne være midlertidig eller permanent inddragelse af tilladelsen. For at kunne begynde 
at sende var det endvidere nødvendigt at have fået tilladelse til radiospredning og dermed rådighed 
over en eller flere frekvenser. Ved siden af de lokale nævn nedsatte ministeren desuden et centralt, 
landsdækkende nævn på 5-7 medlemmer, der skulle repræsentere “juridisk, teknisk og 
mediemæssig sagkundskab” (lovens § 15h, stk. 1). Det centrale nævn var ankeinstans ved 
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afgørelser om tildeling og fratagelse af sendetilladelser. Desuden traf det afgørelse om fordeling af 
senderstationer og frekvenser i samarbejde med Teleinspektionen. De lokale nævn var således en 
blanding af civilsamfundsmodellen og den politiske repræsentation, mens det centrale nævn var 
skabt efter den professionelle model (jfr. afsnit 0.13.2). 
 
Danmark rådede siden 1961 over tre landsdækkende sæt tv-frekvenser og yderligere et antal, der 
ikke umiddelbart var landsdækkende. VHF-sættet var i brug til DR’s tv og enkelte andre frekvenser 
var tildelt lokale tv-stationer i et begrænset tidsrum. Alle de landsdækkende sæt radiofrekvenser var 
i bug til DR’s radioudsendelser, og de lokale radiostationer anvendte frekvenser i FM-båndet, 100-
104 MHz. Der var således to landsdækkende sæt tv-frekvenser, som der ikke var disponeret over, 
jfr. senere i afsnit 13.15. 
 
Ejerskabsregulering 
Ejerskab af lokale radiostationer var begrænset til selskaber og foreninger med radiovirksomhed 
som eneste formål. Erhvervsvirksomheder, herunder dagblade, kunne ikke få tilladelse. Et flertal af 
bestyrelsens medlemmer skulle have bopæl i lokalområdet. Kommuner kunne dog også få 
sendetilladelse, men da under den forudsætning, at formålet alene var at stille produktions- og 
sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere samt at formidle kommunal information. 
Indehaveren af sendetilldelsen skulle selvstændigt udøve programvirksomheden. Salg af sendetid til 
politiske partier og religiøse bevægelser var forbudt, og kun i helt særlige tilfælde kunne der 
udsendes programmer, der samtidigt blev udsendt af en anden indehaver af en sendetilladelse. Et 
forøg på forbud imod networking. 
 
Også ejerskab af Fællesantenneanlæg var begrænset. Som nævnt i afsnit 9.1.5 kunne ejere og lejere 
af ejendommen får tilladelse, hvad kommuner og teleselskaberne dog også kunne. Kommerciel drift 
var udelukket. Anlæggene måtte for de privatejede anlægs vedkommende kun dække én kommune.  
 
Indholdsregulering  
Den mest betydningsfulde regulering af indholdet i danske medier var Radiolovens bestemmelser 
om Danmarks Radio. Ifølge 1973-lovens § 7 stk. 1 skulle DR “udsende radiofoni- og 
fjernsynsprogrammer, der omfatter nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst, og som 
er bestemt til modtagelse af almenheden her i landet. Ved programlægningen skal der lægges 
afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden, og der skal i programudbuddet 
tilstræbes den størst mulige alsidighed” (her fremhævet). I bemærkningerne stod der, at dette var en 
præcisering af den gamle lovs ord om, at udsendelserne skulle være “af alsidig, oplysende og 
kulturel art”. Underholdning indgik nu udtrykkeligt og på lige fod med andre programkategorier, og 
det blev understreget, at “alle synspunkter og holdninger bør kunne komme til orde i Danmarks 
Radios udsendelser”. I lovforslaget stod der, at der “i det samlede programudbud” skulle tilstræbes 
den størst mulige alsidighed, og bemærkningen til disse ord anførte, at meningen var at klargøre, at 
alsidighedskravet ikke kan stilles til den enkelte udsendelse. Det blev altså ændret i den endelige 
lovtekst, men bemærkningen til den nye formulering nævnte blot, at der ikke tilsigtes nogen 
realitetsændring, og at “alsidighedskravet skal forstås i overensstemmelse med den praksis, der har 
udviklet sig på grundlag af den gældende lovs krav om alsidighed i udsendelserne” (spalte 2584 i 
FF, tillæg B, 1972-73). Ud over kravene til programkategorierne var det centrale og meget 
kortfattede i statens påbud derfor hensynet til informations- og ytringsfriheden og kravet om 
alsidighed i programudbuddet. Det er den republikanske demokratimodel, der er grundlaget for 
indholdsreguleringen. 
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Danmarks Radios virksomhed var ikke underlagt Berigtigelsesnævnet (jfr. afsnit 1.4.3). I stedet var 
der i 1973-loven oprettet et særligt “Radionævn”, der fik til opgave at være ankeinstans for klager, 
der var behandlet af Radiorådet. Klager kunne angå bestemte programmer eller programserier, men 
ikke programfladen som helhed. Klager kunne dels angå fejlagtige oplysninger, dels 
programmernes indhold i bredere forstand. Klageretten var ikke begrænset til den person, der var 
personligt berørt af programmet, men i princippet kunne alle borgere klage. I sager om udbredelse 
af fejlagtige oplysninger kunne Radionævnet pålægge DR at berigtige oplysninger om faktiske 
forhold. Berigtigelsens indhold, form og plads kunne Radionævnet bestemme. Ud over dette kunne 
Radionævnet ikke træffe afgørelser, der var bindende for DR. For andre sager end berigtigelse 
kunne nævnet alene udtale sin opfattelse og offentliggøre den, men afgørelsen var ikke bindende for 
Danmarks Radio.  
 
Også lokalradio var underlagt en indholdsregulering. I ansøgningen om sendetilladelse skulle 
ansøgeren beskrive programvirksomheden, der skulle have tilknytning til det lokale område. Hvis 
der er flere ansøgninger, skulle det lokale nævn fordele sendetilladelserne således, at den samlede 
programvirksomhed fik en alsidig karakter. Den enkelte radiostation kunne således godt have en 
ensidig programpolitik, som der ikke var sat andre grænser for end dem, straffeloven indeholdt. Det 
lokale nævn kunne – men skulle altså ikke – kræve, at sendetilladelsen skulle anvendes i 
overensstemmelse med programbeskrivelsen. Berigtigelsesnævnets bestemmelser var gældende, 
hvad de presseetiske regler, der alene var vedtaget af og omfattede pressen, ikke var. 
 
Kontrol med statsvirksomheder 
Post & Telegrafvæsenet var tilsynsførende i forhold til de regionale teleselskaber. Og da 
Radionævnet næppe kan kvalificeres som et kontrolorgan, må jeg konstatere, at Danmarks Radio 
selv skulle holde øje med, om institutionen levede op til lovkravene. Og da det i vid udstrækning 
var lovgivere, der sad i Radioråd og Programudvalg, kunne Folketinget mene, at det var 
tilstrækkeligt. 
 
9.5. Det europæiske økonomiske Fællesskab 
Danmark havde den 27. februar 1986 stemt om Den europæiske fælles Akt (“EF-pakken”), der 
skulle fuldføre opbygningen af det indre marked. Et flertal på 56% stemte ja. EF-pakken rummede 
bestemmelser, der udvidede de tilfælde, hvor Rådet kan træffe en afgørelse med kvalificeret flertal. 
Fri udveksling af tjenesteyderser var et af dem, og tv var som sagt en tjenesteydelse. 
 
EF havde pr. 1986 endnu ikke truffet afgørende beslutninger om eksplicit regulering af tv-mediet, 
om end debatten om et tv-direktiv var intensiv i Ministerråd, Parlament og Kommissionen (jfr. 
afsnit 8.7-8.14). Højdepunktet var Kommissionens Grønbog fra juli 1984, “Fjernsyn uden Grænser” 
(jfr. afsnit 8.13), men den var dog kun et udkast til det, der først i 1989 blev til TV-Direktivet. Flere 
medlemsstater var modstandere af et sådant direktiv, bl.a. Danmark, Vesttyskland og Belgien, så i 
1986 var det usikkert, hvordan sagen ville ende. Men Danmark havde ikke efter vedtagelse af EF-
pakken selv mulighed for at nedlægge veto, da et Direktiv om tv kunne vedtages med kvalificeret 
flertal. 
 
EF-domstolen havde dømt i to sager, der angik tv-mediet. I Domstolens dom C-155/73 Sacchi af 
30. april 1974 var det fastslået, at tv var en tjenesteydelse, og derfor faldt inden for EF-traktatens 
virkeområde. Jeg behandler denne dom mere detaljeret i kapitel 11. I Debauve-dommen, C-52/79 af 
18. marts 1980 (Saml. 1980, s. 833), havde Domstolen afgjort, at det var muligt for en Medlemsstat 
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at hindre retransmission af udenlandske tv-kanaler, der indeholdt reklamer, hvis forbuddet imod 
reklamer omfattede alle tv-kanaler, også Medlemsstatens egne (jfr. afsnit 8.6).  
 
9.6. Opsummering 
Strukturen i de dele af mediesystemet, der indgår i denne analyse, var i 1985-86 grundlæggende den 
samme som i 1964 (jfr. kapitel 1). Der var tale om et nationalt system, både når det gjaldt 
medieejernes nationalitet og mediernes forretningsmæssige hjemsted. De medietyper, der indgik, 
var klart adskilt fra hinanden. Der var intet tværmediealt ejerskab mellem elektroniske medier, 
filmmediet og dagbladene. Finansieringsformen var ligeledes separate. Abonnement, løssalg og 
reklame hos dagbladene, licens til finansiering af DR, biografindtægter til filmproduktion. Alle 
disse medier modtog statsstøtte; film, radio og tv direkte statsstøtte, dagbladene indirekte statsstøtte 
via manglende opkrævning af afgifter og nedsatte posttakster. Staten ejede radio og tv, de private 
film og dagbladene. Dagbladsmarkederne var klart opdelt i et stort hovedstadsmarked med tre 
forskellige bladtyper (omnibusaviser, sensationsaviser og specialblade) og en række isolerede 
lokale markeder. Der fandtes intet nationalt dagbladsmarked, de store københavnske dagblade 
havde højest en husstandsdækning på otte i provinsens bladsalgsdistrikter. Provinsens dagblade var 
i modsætning til 1964 nu lokale monopoler, og deres lokale styrke var svækket fra en 
husstandsdækning mellem 50 og 60% i 1964 til mellem 30 og 50% i 1985. Havdelen af de aviser, 
der solgtes i provinsen var ikke lokale. Hovedparten af provinsaviserne var stadigvæk 
partitilknyttede, ifølge egen oplysninger var det 27 ud af 37. Venstre havde som i 1964 det største 
antal dagblade, nemlig 21, men de udgjorde kun 24% af hverdagsoplaget;  Socialdemokratiet, 
landets største parti, havde tre. Reduktionen i antallet af blade i provinsen havde ikke ført til 
dannelse af stærke kæder, ja faktisk havde kun et provinsblad tydeligt forbedret sin størrelse og 
udbredelse, Morgnavisen Jyllands-Posten. På radio- og tv-markederne var Danmarks Radio som i 
1964 totalt dominerende med monopol på landsdækkende og regional radio samt landsdækkende tv. 
Radioavisen og nu også TV-Avisen var de eneste nationale nyhedsmedier. Filmproduktionen var 
spredt på små nationale selskaber, og branchen som helhed var i problemer. Målt på sendetid og 
økonomiske ressourcer var DR vokset betydeligt siden 1964. Frekvenstildelingen, og dermed 
muligheden for at sende og modtage radio og tv, var fortsat under P&T’s kontrol, og to 
landsdækkende frekvenssæt til tv stod ubrugte. 
 
Der var dog små tegn på opbrud i denne faste struktur, først og fremmest i kraft at tilladelser til at 
sende lokale radio- og tv-programmer. Her var mangfoldigheden stor, både i antal, indhold og 
ejerskab. Tværmedialt ejerskab var forsøgt af enkelte dagblade, der i en kort tid drev radio og tv-
stationer, men det var nu opgivet og ulovliggjort. Weekend-tv blev hovedsageligt drevet og 
finansieret af et filmselskab, Nordisk Film, der også havde erfaringer med entrepriseproduktion af 
tv-programmer. Men de lokale, elektroniske mediers økonomi var svag, og kommerciel drift var – 
bortset fra Kanal 2’s dekoderfinansiering – forbudt.  Dog var der én aktør på både radio- og tv-
området, der reelt fungerede tværmedialt og som kontrollerede kædedannelser, nemlig 
arbejderbevægelsen, der på forskellige måder drev radio- og tv-stationer i en form for samarbejde, 
der var på vej til at blive reel networking. I kraft af den økonomiske styrke hos LO og de nationale 
og lokale fagforbund var det en mulighed, at disse stationer selv uden kommercielle indtægter 
kunne vokse sig store. 
 
Danmarks Radio stærke økonomiske stilling gav sig naturligvis udslag i meget gode seer- og 
lyttertal, men seerundersøgelser i 1985-86 viste, at nabolands-tv og professionelt lokal-tv og lokal-
radio var en trussel imod den suveræne stilling, og at danskerne efterspurgte andet og mere radio og 
tv end det, Danmarks Radio udsendte. DR var med andre ord mere sårbar end den nationale 
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monopolstilling kunne tyde på. Et dansk TV 2 ville forholdsvis let kunne matche DR. Hertil kom, at 
det var små sprækker i systemets nationale afgrænsning.  I København var dele af Kanal 2 overtaget 
af svenske Esselte. Nabolands-tv havde i mange år været tilgængelig i grænseegnene, men i løbet af 
1970erne var der opbygget et omfattende system af privatejede fællesantenneanlæg. Med de nye 
muligheder for at sende radio og tv via kommunikationssatellitter kunne der på privat basis skabes 
distributionssystemer for tværnationalt radio og tv uden om P&T’s kontrol. Ifølge Debauve-
dommen, C-52/79, fra 1980 var det muligt at forbyde reklamefinansierede stationer adgang til 
danske fællesantenneanlæg (og hybridnettet), men det forudsatte, at reklamefinansiering også var 
forbudt for danske radio og tv-stationer. I 1985-86 havde danske myndigheder ikke forbudt 
udenlandske reklamefinansierede tv-kanaler i Danmark – uanset om de kom som nabolands-tv 
(ARD, ZDF, NDR) eller som satellit-tv (Sky Channel, Music Box). 
 
Der, hvor mediesystemiske forandringer var mest markante, var i forholdet mellem journalister, 
udgivere og ejere. Monopoliseringen af dagspressen i provinsen igennem 1960erne og starten af 
1970erne  havde ført til, at chefredaktionerne ønskede større frihed fra ejerne. I starten af 1960erne 
var journalisten tæt knyttet til “sin” avis, han gav fanden i sin kolleger og svor troskab mod sit egen 
blad. Bladledelsen besluttede, hvem der kunne få adgang til uddannelsen, og forhandlede direkte 
løn- og arbejdsvilkår med den enkelte journalist. I de efterfølgende tyve år blev der skabt et stærkt 
Journalistforbund med overenskomstsikrede tillidsmænd, ferier, løn- og arbejdstidsafgrænsning 
samt lokale aftaler om yderligere arbejdsforhold og med strejketruslen som det ultimative våben i 
arbejdskampen. Uddannelsen blev professionaliseret via oprettelse af Danmarks Journalisthøjskole 
med adgangsbegrænsning, fireårig uddannelse inkl. 2 ½ års teori og med Journalistforbundet stærkt 
repræsenteret i ledelsen, herunder i optagelsesnævnet. Journalistfaget bredte sig langt ud over 
dagbladene, først og fremmest via optagelse af programmedarbejderne i DR i Journalistforbundet. 
Hermed åbnede der sig et nyt perspektiv på den presseetiske debat, der var foregået i Danmark 
siden slutningen af anden verdenskrig. Udgiverne frygtede lovgivning og ville derfor frivilligt skabe 
et pressenævn, der kunne påtale  freds- og ærekrænkelser. Journalisterne afviste, da de ønskede et 
pressenævn med langt større beføjelser og med kompetence til at behandle alt redaktionelt stof, 
ledelsesforhold, ejerforhold og bladenes funktion i den offentlig debat.  Det var bladenes 
partipolitiske tilknytning og ideologiske funktion, der var på spil. Optagelse i Dansk 
Journalistforbund af DR’s programmedarbejdere betød, at også DR’s opfyldelse af Radiolovens ord 
om hensyn til informations- og ytringsfriheden og kravet alsidighed i programudbuddet kom til at 
indgå i diskussion af presseetikken og mediernes opgave i et moderne demokratisk samfund. Internt 
i DR havde der siden slutningen af 1960erne i Radioråd og især Programudvalget været en løbende 
debat om netop indholdet i alsidighedsbegrebet, og to synspunkter stod tydeligt over for hinanden. 
På den ene side kravet om neutralitet i udsendelserne, hvad der betød fjernelse af yderpunkterne i 
kulturelle og politiske forhold i den enkelte udsendelse. På den anden side krav om alsidighed i det 
samlede programudbud, hvad der betød, at alle sager og emner måtte indgå, og at en sag måtte ses 
fra alle sider. Neutralitet blev fremført af borgerlige politikere og deres lytter- og seerforbund, 
alsidighed af dele af venstrefløjen og de tilforordnede fra civilsamfundet. Da Folketinget med 1973-
loven fjernede de tilforordnede og erstattede dem med partipolitikere og partitilknyttede personer, 
blev uenighederne skærpet, og konflikten udviklede sig som en strid mellem borgerlige politikere 
på den ene side med driftsledelsen og de velorganiserede medarbejderne på den anden. I den 
sammenhæng udviklede journalisterne to krav til en presseetik for medierne: 
samvittighedsklausulen og princippet om non-information. Det anfægtede reelt avisudgiverens 
ejendomsret og hans administration af sin egen ytringsfrihed og politikernes ledelse af Danmarks 
Radio. Kravet blev efter intern uenighed afvist af udgiverne og chefredaktørerne på dagbladene 
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bl.a. via redaktørerklæringen fra 1974 og venstreredaktørernes massive modtand i 1977, men reelt 
accepteret af driftsledelsen i Danmarks Radio. 
 
Sammenholdt med situationen i 1964 var statens rolle i 1985-86 ikke justeret væsentligt. Som ejer 
og regulator var der ingen ændringer, men som financier var der mindre forskydninger. Statens 
dækning af de samlede udgifterne til medieproduktion var øget fra 31% til 40%. De private mediers 
andel af den samlede støtte var faldet fra 29 til 24%, og mens dagbladene i 1964 udgjorde 76% af 
omsætningen, var andelen faldet til 66% i 1985. De elektroniske medier spillede en stadig større 
rolle, både økonomisk og forbrugsmæssigt, og dermed også på det politiske og ideologiske område. 
 
Det var i denne mediesystemiske situation, Folketinget skulle tage stilling til oprettelse af et dansk 
TV 2 – til ejerskab, organisation, struktur, finansiering og programforpligtelser.  
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Kapitel 10. Vedtagelse af TV 2-loven maj 1986 
 
10.1. Indledning 
I vinteren 1985-86 så det ud til, at regeringen Schlüter havde vanskeligt ved at få sin mediepolitik 
ført ud i livet. Kulturministeren, Mimi Stilling Jakobsen fra CD, havde i 1983-84 fremsat to forlag 
om etablering af et dansk TV 2, men ingen af dem nåede frem til afgørende forhandlinger i 
Folketinget, da det var tydeligt, at de ikke kunne samle flertal. Årsagen var usikkerhed omkring 
finansieringen og om ejerskabet, jfr. afsnit 7.2-3.   
 
Fremskridtspartiet ønskede fuld reklamefinansiering og privat eje af TV 2 uden nogen politisk 
indflydelse. Alle andre partier var enige om en stærk politisk ledelse af det kommende TV 2, og 
privat eje var derfor ikke på tale. Regeringen (Konservative, Venstre, CD og De kristelige) ønskede 
i det mindste en delvis kommerciel finansiering via reklamer i TV 2, medens Socialdemokratiet, SF 
og VS var hårdnakkede modstandere af reklamefinansiering. De Radikale havde i mange år tøvet i 
finansieringsspørgsmålet, men på et stormfuldt landsmøde i Aabenraa i september 1985 vedtog et 
flertal, at partiet støttede et dansk TV 2 med delvis reklamefinansiering (jfr. afsnit 7.6). Det havde 
sat gang i de politiske forhandlinger i sommeren og efteråret 1985, og i vinteren 1985-86 var 
forhandlerne i gang med det sjette udkast til lov om TV 2. Men på trods af, at der muligvis var et 
flertal for forslaget på 94 mandater (Regeringen, De Radikale og måske Fremskridtspartiet pga. 
partiets begejstring for reklamer), så det alligevel i det tidlige forår 1986 ud til, at kulturminister 
Mimi Stilling Jakobsen endnu engang ikke var i stand til at levere varen: et flertal for et dansk TV 
2. Situationen spidsede til i marts 1986, hvor Weekend-TV gik i sort lørdag den 8. marts, som en 
bevidst politisk provokation i forhold til den borgerlige regerings manglende handlekraft (afsnit 
6.5.3.). 
 
Statsminister Poul Schlüter foretog da en overraskende regeringsomdannelse, nærmest en genistreg.  
Den 12. marts 1986 blev Mimi Stilling Jakobsen forfremmet til socialminister og den tidligere 
Mediekommissions formand professor, nu statsbibliotekar H. P. Clausen blev udnævnt til 
kulturminister332. H.P. var berømmet for sin dygtige ledelse af Mediekommissionen, han var 
desuden kendt som et venligt og diplomatisk menneske med gode kontakter til De Radikale, så han 
måtte være manden, der kunne ro TV 2 i land. Problemet var bare, at han vistnok var radikal, men 
den formalitet fik han hurtig rettet op på, og på udnævnelsesdagen var H.P. Clausen medlem af Det 
konservative Folkeparti333. 
 
H. P. Clausen, der under de tidligere drøftelser imellem partierne om TV 2, havde fungeret som 
sparringspartner for Jens Bilgrav-Nielsen, arbejdede hurtigt. Ifølge Politiken for den 26. marts traf 
han en principaftale med De Radikale allerede den 25. marts, og efter fire udkast til loven og 

 
332 Poul Schlüter fortæller i telefonsamtale med Frands Mortensen den 1. dec. 2006, at han pludselig stod og manglende 
en Kulturminister. Erhard Jakobsen havde nemlig bedt om, at datteren Mimi Stilling Jakobsen blev flyttet til et andet 
ministerium. Dels var hun kørt fast i TV 2-forhandlingerne, dels mente Erhard hun skulle forfremmes. Schlüter fjernede 
så den daværende Socialminister, Venstre’s Elsebeth Kock-Petersen, der udtrådte af regeringen, da hun ikke ville have 
det boligministerium, hun fik tilbudt. Mimi blev så Socialminister. Schlüter: ”Og det var en fejl. Hun er jo doven. På 
den anden side bestilte hun jo ikke så meget og lavede derfor få fejl”. Schlüter havde derefter spurgt sin 
departementschef, hvem der dog kunne overtage Kulturministeriet, og departementschefen havde nævnt denne 
professor Clausen, der havde kørt Mediekommissionen så godt. Schlüter fandt, at det var en god ide, da han kendte H.P. 
Clausen fra de mange Betænkninger, som Clausen som Mediekommissionens formand havde præsenteret for Schlüter 
som Statsminister. Schlüter vidste ikke, om H.P. Clausen var konservativ og spurgte heller ikke om det i forbindelse 
med udnævnelsen. 
333 Se f.eks. Avisårbogen for 1986, 11. marts 1986, side 27. 
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indbyrdes forhandlinger indgik regeringen forlig med Det radikale Venstre den 18. april 1986, og 
den 23. april 1986 fremlagde Clausen i Folketinget det lovforslag, der skulle ende med at blive 
vedtaget i meget let modificeret form334. 
 
10.2. Lovforslaget – L 245, 1985-86 
Der var tale om et forslag efter entreprisemodellen med blandet licens- og reklamefinansiering og 
med et stærkt regionalt indslag335. Kulturministeren skulle udpege bestyrelsen, og 
programforpligtelserne var formuleret stort set som Danmarks Radios, dvs. som klare public 
service-forpligtelser, idet der i programlægningen “skal lægges afgørende vægt på kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed” (§ 15k, stk. 1). Anderledes kunne det næppe blive, hvis Det radikale 
Venstre skulle stemme for forslaget. Min gennemgang af forslaget lægger ved denne lejlighed vægt 
på de principielle aspekter, der er nødvendige for at forstå, hvordan flertallet i Folketinget blev 
samlet, og for at kunne se hvilke problemer, de overordnede linjer i forslaget og den efterfølgende 
lov senere skulle skabe i en EU-sammenhæng, se afsnit 0.18, der i kort form omtaler lovens 
konsekvenser for TV 2’s historie efter 2005.  Redegørelsen for den detaljerede definition af 
opgaven og analyse af budgettet vil ske i afsnit 13.2. 
 
TV 2 skal etableres som en selvejende, offentlig institution “uden for det statslige budgetsystem” 
(bemærkning til §15 k, stk. 1). Ministeren udpeger den centrale bestyrelse, der kun skal være på 5 
medlemmer (§15 l, stk. 1). Muligheden for privat eje omtales ingen steder i lovforslaget; det var 
som nævnt helt uden for den forståelseshorisont, hovedparten af de politiske partier havde.  
 
Finansiering 
Finansieringskonstruktionen var speciel og skulle komme til at give TV 2, regering og Folketing 
samt EU’s retssystem mange problemer. I den skriftlige fremsættelse skriver Kulturministeren: 
”Med hensyn til finansieringen af en ny landsdækkende kanal er det fortsat regeringens opfattelse, 
at der ikke bør være tale om statslig finansiering af en virksomhed af denne karakter. Det foreslås 
derfor, at virksomheden finansieres ved licensafgifter samt ved overførsel af midler fra det 
aktieselskab, der skal administrere reklameindslag i programvirksomheden. Endvidere skal 
virksomheden have mulighed for at opnå indtægter ved salg af programmer og andre ydelser. Der 
kan endelig i en opbygningsfase blive tale om at lade overførsel af ressourcer fra Danmarks Radio 
indgå i finansieringsgrundlaget (s. 2)”.  
 
Formuleringen tyder på, at ministeren og partierne kun betragtede statslig finansiering som noget, 
der iværksattes ved brug af midler fra finansloven. I en EU-sammenhæng er dette ikke korrekt, og 
det ser jeg derfor nærmere på. 
 
Om forholdet mellem udgifter og indtægter og dermed grundlaget for at anslå nødvendigheden og 
størrelsen af den statslige finansiering skriver ministeren: ”Vurderingen af driftsudgifternes 
størrelse må baseres på et skøn der er forbundet med nogen usikkerhed. Skønnet er foretaget med 

 
334 Clausen som sparringspartner bekræftes af brev fra Jens Bilgrav-Nielsen til Preben Sepstrup fra februar 1986 
(Sepstrup 1985b). At der findes fire forslag fra H.P.’s side før det endelige bekræftes af ”Udkast D. Forslag til lov om 
ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.” af  21. april 1986, og sendt til Det radikale Venstres sekretariat 
med følgebrev. Indbyrdes forhandlinger bekræftes af brev fra Jens Bilgrav-Nielsen til Kulturminister H. P. Clausen af 8. 
april 1986 med detaljerede kommentarer til de enkelte lovparagraffer og med denne slutreplik:  “I øvrigt mener vi 
stadig, at TV-2 bør ligge vest for Store Bælt!!”.Alle i FM’s arkiv. 
335 L 245, 1985-86. Forlag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m. v. Frem 23. april 1986 FF 
10191, som frem A 5689, 1. behandling FF 10329, betænkning B 2045, 2. behandling FF 11885, tillægsbetænkning B 
2257, 3. behandling FF 12525, som vedtaget C 1081. Lov nr. 335 af 4. juni 1986. 
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udgangspunkt i de beregninger, som Danmarks Radio har udarbejdet for mediekommissionen, 
suppleret med beregninger på grundlag af de reducerede sendetidsmål, som foreslås i en indledende 
fase, samt lovforslagets forudsætninger om regionale enheder. Nødvendigheden af at anlægge en 
rammebetragtning understreges af det forhold, at der lægges op til en virksomhed af en anden 
karakter end den, man kender fra Danmarks Radio, samt af det forhold, at der lægges vægt på at 
give ledelsen af den nye institution stor selvstændighed med hensyn til den nærmere udformning af 
virksomheden. Et skøn over indtægtsmulighederne ved reklameindslag i en kommende TV 2-
virksomhed kan kun foretages med en række forbehold. I beregningen af indtægten indgår faktorer 
såsom TV-reklametidens længde, reklameblokkenes placering og reklameblokkenes længde. Disse 
forudsætninger er søgt afklaret i forbindelse med lovforslaget (s. 2)”. 
 
Rent teknisk ville fremgangsmåden blive den, at ministeren ud fra politiske hensyn skulle fastlægge 
en budgetramme, og derefter skulle TV 2’s centrale bestyrelse vedtage et budget for den samlede 
TV 2-virksomhed (§ 15 q, stk. 1), ligesom den senere skulle udarbejdet et regnskab, der skulle 
revideres af Rigsrevisionen (§15 q, stk. 2). TV 2’s indtægter skulle – bortset fra mindre beløb fra 
programsalg m.v. - alle komme fra en fond. TV-2 fonden (sådan stavede man stadigvæk navnet i 
lovforslaget) administreres af den centrale bestyrelse, og til den indbetales dels ”afgift for 
benyttelse af fjernsynsmodtagere”, dels overskud fra reklamering i TV-2 (§15 v, stk. 2). Stk. 3 lød 
således: ”Ministeren for kulturelle anliggende fastsætter årligt med tilslutning fra folketingets 
finansudvalg størrelsen af afgifterne for benyttelse af fjernsynsmodtagere samtidig med afgifterne 
til finansiering af Danmarks Radios virksomhed, jfr. § 14”336. 
 
Til sikring af de nødvendige midler til driften af TV 2-virksomheden stilles en statsgaranti, hvis 
størrelse fastsættes årligt af ministeren. Og i det omfang programvirksomheden ikke kan 
gennemføres med de indtægter, der kommer fra fonden, kan den centrale bestyrelse med 
godkendelse af ministeren trække på statsgarantien. Endelig skal TV 2 optage lån til finansiering af 
etableringen. Og for disse lån kan finansministeren stille statsgaranti (§ 15 w). 
 
Selve reklamesalget skulle varetages af et selvstændigt aktieselskab, TV 2 Reklame A/S, som 
Kulturministeren oprettede. Aktiekapitalen tegnes af staten. Overskuddet fra reklamesalget 
overføres til TV-2 fonden. Hvis der er et større overskud, end det fonden skal modtage efter 
ministerens bestemmelse, kan ministeren anvende dette til tilbagebetaling af tidligere udløst 
statsgaranti eller til kulturelle formål (§ 15 z), jfr. Kr. Thule Hansens og Det radikale Venstres 
begrundelse for at tilslutte sig reklamefinansiering af TV 2, se afsnit 7.6. 
 
For at TV 2 har modtaget statsstøtte skal en række betingelser være opfyldt, jfr. afsnit 4.3. To af 
disse er på spil i lovforslaget, nemlig om finansieringen blev besluttet af staten, og om der var tale 
om anvendelse af statsmidler. Størrelsen på de midler, TV 2 modtog, blev fastlagt af 
Kulturministeren i form af en budgetramme (§ 15 p). Det var således tydeligt, at staten var 
imputabel. Midlerne blev i overensstemmelse med budgetrammen overført fra en ny-oprettet TV 2-
Fond. Til denne fond blev der tilført licensmidler og “overskud ved reklamering i TV-2” (§15 v, 
stk. 2). Licensmidlerne var en afgift for benyttelse af fjernsynsmodtagere (ib.), og størrelsen på den 
andel af de samlede licensmidler, der fik til TV 2-Fonden, blev fastsat af Kulturministeren med 
tilslutning fra Folketingets finansudvalg. Kulturministeren skulle oprette et aktieselskab, som på et 

 
336 Der er derfor tale om to forskellige afgifter. Én til finansiering af TV 2, og én til finansiering af Danmarks Radio. I 
EU-retlig sammenhæng er den afgift, der opkræves af licensbetalerne til TV 2, derfor en integreret del af 
støtteordningen til TV 2. TV 2-ordningen endte med at blive erklæret for ulovlig, og der åbner der sig derved et 
spændende spørgsmål om statens eventuelle tilbagebetaling til licensbetalerne af den ulovligt opkrævede licens til TV 2.  



 324 

forretningsmæssigt grundlag skal “formidle reklameindslag i TV-2” (§15 x, stk. 1) ved “at levere 
reklameprogrammer, der udfylder den fastsatte reklametid” (§15 y, stk. 1). Aktieselskabets kapital 
tegnes af staten, og ministeren skal godkende aktieselskabets vedtægter (§ 15 x, stk. 2. Det 
forudsættes, at staten er eneaktionær, og at Kulturministeren vælger bestyrelsen (Bemærkning til 
paragraffen). En andel af reklameselskabets overskud overføres til TV 2-Fonden efter ministerens 
bestemmelse og med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. 
 
Hvilken status har “licensmidlerne” og “overskud ved reklamering i TV-2” da i denne lov – idet jeg 
først senere ser på de ændringer, der angik TV 2’s finansiering efter 1996 (jfr. afsnit 13.19. 9-10)?  
 
Licensmidlerne blev opkrævet af Danmarks Radios licenskontor, og blev de ikke betalt, blev de 
inddrevet efter skatteinddrivelsesloven. Ministeren besluttede med Finansudvalgets tilslutning 
størrelsen på og fordelingen af den samlede licens, og han havde således fuld kontrol både med 
inddrivelsen og brugen af midlerne. Der er derfor ifølge EU-retten tale om statsmidler, hvad 
Kommissionen også mente i Åbningsskrivelsen fra 21. januar 2003 (se afsnit 21.4.4) og i sin 
Beslutning fra 19. maj 2002 (se afsnit 21.4.6). Men hverken TV 2 eller Danmark var enige heri. 
Danmark havde allerede i Besvarelsen på Kommissionens Åbningsskrivelse (se senere i afsnit 
21.4.6.3) afvist, at licens var statsmidler, og dette blev gentaget i Danmarks og TV 2’s stævninger 
af Kommissionens 2004-beslutning fra henholdsvis 28. juli 2004 og 3. august 2004, se afsnit 
22.10.3 for deres argumentation og for spørgsmålets senere behandling ved Retten i Første Instans.  
 
 
Også spøgsmålet om, hvilken status “overskud ved reklamering i TV-2” har, blev senere genstand 
for langvarige stridigheder (jfr. dog afsnit 11.4, hvor det ser ud til, at Domstolen havde afgjort 
forholdet allerede i 1977). TV 2/Reklame A/S indgik aftaler med annoncørerne om at levere 
reklameudsendelser i TV 2’s programflade, og annoncørerne havde således intet kontraktforhold 
med “TV 2”, men udelukkende med “TV 2/Reklame A/S”. Men alligevel var det TV 2’s 
programmer, der omgav reklameudsendelserne, og som sikrede gode seertal til 
reklameudsendelserne. Var det ikke på den måde TV 2, der tjente pengene? Og hvis en 
statsvirksomhed (som TV 2), selv tjener penge på kommercielle aktiviteter, er indtægterne herved 
ikke statsmidler, da staten ikke har rådighed over dem før, de ligger i TV 2’s kasse. Og kunne man 
ikke sige, at hvis noget af det overskud, der kom fra driften af TV 2/Reklame A/S, skulle være 
statsmidler, så kunne det kun være den del af overskuddet, der ikke blev overført til TV 2? TV 2 
måtte på grund af den særlige konstruktion have et retskrav på sin del af overskuddet. Og da den 
efterfølgende praksis frem til nedlæggelse af TV 2/Reklame A/S ved udgangen af 1996 viste, at TV 
2 faktisk modtog hele overskuddet, og at intet gik til kulturelle formål, måtte hele overskuddet være 
gået direkte gå til TV 2 uden, at staten havde kontrol med det, og følgelig kunne det ikke være 
statsmidler. Dette er hovedpointen i denne del af TV 2’s og Danmarks anfægtelse af 
Kommissionens 2004-beslutning. 
 
Kommissionen havde i sin Åbningsskrivelse og i 2004-Beslutningen uden nogen detaljeret 
argumentation anført, der overskuddet fra driften af TV 2/Reklame A/S var statsmidler. Dette 
påtalte Retten i Første Instans, da den den 22. oktober 2008 dømte i sagen T-309/04. Kommissionen 
havde ikke tilstrækkelig tydeligt analyseret reklameoverskuddets status, og Retten annullerede 
derfor denne del af Kommissionens 2004-Beslutning. Da Kommissionen på ny traf en Beslutning 
om statens finansiering af TV 2 i årene 1995-2002, nu den 20. april 2011 som sag C 2/03, 
begrundede den sin kvalificering af overskuddet ved drift af TV 2/Reklame A/S mere udførligt. 
Imidlertid blev også sagen C 2/03 af TV 2 anket til Retten i Første Instans som T-674/11 bl.a. med 
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den begrundelse, at overskuddet ved drift af TV 2 Reklame A/S ikke var statsmidler. Dette gav 
Retten TV 2 medhold i, og den ophævede derfor denne del af Kommissionens Beslutning (præmis 
220). Sagen sluttede dog ikke her, idet både Viasat (C-657/15 P) og Kommissionen (C-656/15 P) 
ankede Rettens dom til EU-Domstolen. Domstolen dømte i begge sager den 9. november 2017 og 
slog fast, at overskuddet fra drift af det statslige aktieselskab TV 2/Reklame A/S var statsmidler 
(f.eks. C-656/15 P, præmis 65). Det er ikke nødvendigt, at de beløb, der anvendes af staten til at yde 
statsstøtte, tilhører statskassen. Det er tilstrækkeligt, at de til stadighed står til rådighed for de 
kompetente offentlige myndigheder – i dette tilfælde Kulturministeren og Finansudvalget – for, at 
de er statsmidler. Deres oprindelse er uden betydning, og at overskuddet fra TV 2/Reklame A/S 
kom fra private firmaers betaling for reklamering på TV 2’s programflade, spillede ingen rolle. Det 
var ligeledes uden betydning, at hele overskuddet i sidste ende endte hos TV 2, da det centrale var, 
at staten havde mulighed for at bruge det til andre formål, og derfor havde taget stilling til dets 
anvendelse. 
 
Hermed har jeg redegjort for transporten af licens fra DR til TV 2-Fonden, og for overførslen af 
overskud fra TV 2/Reklame A/S til TV 2-Fonden. Men hvad med overførslen fra TV 2-Fonden til 
“TV 2”? Her er tilsyneladende to uklarheder, der også kom til at indgå i Kommissionens 
Beslutninger og i domme ved EU’s retsinstanser. Nemlig: hvem havde rådighed over TV 2-Fonden, 
og hvem var “TV 2”? 
 
At TV 2-Fonden var en offentlig virksomhed, der var ejet af den danske stat, var ikke anfægtet. 
Kommissionen havde i Åbningsskrivelsen fra 2003 anført, at midler overført fra TV 2-Fonden og 
fra Radiofonden var statsstøtte, og at der følgelig var anvendt statsmidler. Dette blev gentaget i 
2004-Beslutningen og i Beslutningen C 2/03 af 20. april 2011. TV 2 og den danske stat havde 
imidlertid i sagen T-674/11 anført, at TV 2 havde et retskrav på de midler, der lå i TV 2-Fonden, og 
at det var bestemt, at disse i sidste ende skulle overføres til TV 2, og at de derfor ikke kunne 
anvendes til andre formål. Ministeren havde således ikke rådighed over dem. Danmark havde 
henvist til en udtalelse fra Justitsministeriet fra 22. november 2003, der havde dette indhold. Bag 
dette brev gemmer der sig imidlertid en ældre skrivelse fra 22. november 1993337. I denne skrivelse, 
der gennemgås i afsnit 13.13.1, skriver Justitsministeriet, at “Radiofondens midler kun kan 
anvendes til dækning af Danmarks Radios virksomhed, og at tilsvarende gælder med hensyn til TV 
2-Fonden og TV 2’s virksomhed”. Men dette er åbenlyst forkert, jfr. ovenfor, hvor det anføres i 
lovforslaget, at TV 2 i opstartsfasen kunne finansieres med midler fra Danmarks Radios Radiofond. 
Det skete også, og det blev gentaget i 1996, da Radiofonden og TV 2-Fonden blev nedlagt. 
Domstolen afsluttede striden med i dommene fra 9. november 2017 at slå fast, at midlerne i TV 2-
Fonden var statsmidler under Kulturministerens kontrol. 
 
Så er der spøgsmålet om, hvem der fik statsmidlerne fra TV 2-Fonden. Hvem var “TV 2”? Svaret er 
afgørende for størrelsen på det beløb, TV 2/Danmark A/S evt. skal betale i ulovlighedsrenter. Hvis 
hele beløbet fra TV2-Fonden gik til TV 2/Danmark i den relevante periode, 1995-1996, er det det, 
der skal danne grundlag for beregningen. Men hvis en del af beløbet direkte gik til TV 2-regionerne 
uden om TV 2/Danmark, skal dette beløb ikke tælles med. I 1995 og 1996 blev der tilsammen 
overført 1.969 mio. kr. til “TV 2”. Af disse endte 545 mio. kr. hos TV 2-regionerne, og 1.424 mio. 
kr. hos TV 2/Danmark. Forskellen er således 545 mio. kr., der skal trække renter og renters rente 
frem til 2002, når ulovlighedsrenterne evt. skal beregnes. Staten og TV 2 har i sagen om TV 2’s 

 
337 Jeg har ikke skrivelsen, der er dateret 22. november 2003, men det er overvejende sandsynligt, at det er samme 
skrivelse som den fra 22. november 1993, blot fejldateret mht. årstallet. Indholdet er ifølge Kommissionens referat det 
samme. 
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betaling af ulovlighedsrenter ved Østre Landsret fremført, at TV 2-Fonden direkte overførte penge 
til TV 2-regionerne, uden om TV 2 (sag BS-1/2006, Delspørgsmål 2). Viasat er ikke enig. 
 
For at forsøge at svare på spørgsmålet må jeg kikke nærmere på forholdet mellem TV 2/Danmark 
og TV 2-regionerne. I lovens § 15 k, stk. 1 står der at “TV 2 er en selvejende institution, der 
gennem selvstændig programvirksomhed har til formål at tilvejebringe og sprede landsdækkende og 
regionale fjernsynsprogrammer. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen i de regionale TV 2-virksomheder [...] skal 
der endvidere lægges vægt på tilknytning til regionen” (jeg fremhæver). Det er med andre ord TV 2, 
der skal sprede, dvs. sende både landsdækkende og regionale programmer. TV 2-regionerne havde 
ingen sendetilladelse, jfr. lovens § 3 a, der rummer dette: “TV 2 har ret til at lade programmer 
fordele”, dvs. sende. TV 2-regionerne nævnes ikke og fik først sendetilladelse i 2003, da de 
organisatorisk blev frigjort fra TV 2/Danmark A/S, og direkte modtog licens fra den danske stat, jfr. 
afsnit 22.7.2. Det logiske synes da at være, at det var TV 2/Danmark, der fik hele beløbet fra TV 2-
Fonden, og at noget af dette blev videreført til de enkelte TV 2-regioner, så TV 2 fik tilvejebragt de 
nødvendige regionale programmer. Dette er i overensstemmelse med TV 2-Fondens regnskaber. 
Det første regnskab fra den periode, hvor TV 2-regionerne var aktive, nemlig 1989, har denne 
oplysning om Fondens udgifter i note 2 side 4: “Overført til TV 2 – 519.575”. Og senere side 6: 
“Specifikation af overført til TV 2: Overført til TV 2, den centrale virksomhed: 424.000 [...]. 
Overført til TV/SYD – 28.500; Overført til TV/FYN – 24.200; Overført til TV/ØST – 1.500; 
Overført til TV/MIDT/VEST – 7.100; Overført til TV 2/ØSTJYLLAND – 1.500; Overført til 
TV/NORD – 20.600; Overført til TV 2/Lorry – 8.425; Overført til TV 2/BORNHOLM – 750”. 
Konklusion: Hele beløbet fra TV 2-Fonden blev overført til TV 2, den centrale virksomhed, hvorfra 
en del blev ført videre til de regionale virksomheder.  
 
Men det kunne være klarere, f.eks. anføres overførsler til TV 2-regionerne ikke i 1989-regnskabet 
for TV 2/Danmark (og senere frem til nedlæggelsen af Fonden ved udgangen af 1996) under 
posterne for udgifter, men reguleres som en note til indtægterne fra TV 2-Fonden338. TV 2-
regionerne synes heller ikke at være helt klar over forholdet. I deres regnskaber for f.eks.1991 
anfører TV 2/Bornholm, TV-Nord, TV-Syd og TV-Øst, at indtægterne kom som driftstilskud fra 
“TV 2”; TV 2/Fyn oplyser ikke, hvor driftstilskuddet kom fra; TV 2/Lorry, TV/Midt-Vest og TV 
2/Østjylland anfører, at det kom fra “TV 2/Fonden”.  
 
Og endeligt: hvad var det, der blev overført fra TV 2-Fonden til TV 2 og fra TV 2 til TV 2-
regionerne? I lovforslaget angives det som “beløb”. Og beløbene i TV -Fonden kom fra dels 
overskud fra drift af TV 2/Reklame A/S, dels fra licens, der blev overført fra DR, og dels fra lån, 
der skulle dække en evt. manko i Fondens kasse. Senere bliver det omdiskuteret, om det, TV 2 
overførte til TV 2-regionerne, var “et beløb” eller “licens”, dvs. om overskuddet fra TV 2 Reklame 
A/S kun gik til TV 2/Danmark, og om TV 2-regionerne derfor udelukkende fik licens. Se senere i 
afsnit 13.19.10.9. 
 
Sendernettet 
Med hensyn til sendernettet skulle de nødvendige, nye UHF-stationer oprettes af Post- og 
Telegrafvæsenet, der også skulle stå for driften. Finansieringen skulle sikres ved at ministeren for 
offentlige arbejder fik mulighed for at optage et særligt lån på ca. 460 mio. kr. til TV 2-

 
338 En central medarbejder i økonomiafdelingen har fortalt Frands Mortensen, at TV 2’s daværende administrerende 
direktør, Jørgen Schleimann, havde ønsket, at overførslerne direkte stod som udgifter i TV 2/Danmarks regnskab. 
Hvorfor? “Så ved de, hvor de skal sige tak!”. 
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sendernettet339. For brugen af sendernettet ”vil der blive opkrævet en løbende ydelse til dækning af 
udgifterne til forrentning, afskrivning og drift. Der forudsættes indgået aftale herom mellem 
genereldirektoratet for post- og telegrafvæsenet og TV-2 virksomheden” (sp. 5705). Man regnede 
nu med 16 hovedstationer samt et antal kanalomsættere, således at sendernettet kunne opdeles i 
regioner, der omfattede et eller flere amter. Der står ikke noget i lovforslaget om, at Danmarks 
Radios tv-kanal evt. skulle flyttes fra det gamle VHF-net til det nye UHF-net, hvorved udgifterne til 
oprettelse og drift af nettet kunne deles mellem TV 2 og DR, se senere i afsnit 13.15.5.3. 
 
Udgifter og indtægter 
I lovforslagets bemærkninger var der opstillet en oversigt over lovforslagets udgifts- og indtægtsdel 
(sp. 5721 ff.). TV 2 skal optage et etableringslån på 450 mio. kr. til opbygning af den 
landsdækkende enhed, TV 2/Danmark. Driftsudgifter til hver regional station anslås til 25 mio. kr. 
Den landsdækkende virksomhed får efter forslaget 300 mio. kr. til drift, og 85 mio. kr. til afdrag og 
forrentning af etableringslånet. Betaling til P&T for anvendelse af sendernettet er ikke opgjort 
specifikt, men synes at indgå i de 300 mio. kr. til driftsudgifter. Finansieringen sker ved en 
forhøjelse af tv-licensafgiften med 100 kr. årligt, og det skulle give 165 mio. kr. til TV 2. Resten 
skulle komme gennem salg af reklameplads. 
 
Finansiering og politisk kontrol 
I forbindelse med partiernes argumentation for H. P. Clausens TV 2-forslag markeres det, hvilke 
dele af forslaget, de lægger mest vægt på, og herved kastes et særligt lys over spørgsmålet om privat 
eje af et dansk TV 2. 
 
Forslaget rummede to væsentlige brud med de principper, der havde været gældende for 
opbygningen af Danmarks Radio: Der var tale om et brud på DR’s monopol på landdækkende tv; 
dvs. at der blev skabt en ny institution, helt uafhængig af Danmarks Radio, og derfor også med 
mulighed for en anderledes tilgang til realiseringen af programpolitikken, både inden for 
nyhedsformidling og den øvrige programflade. Dernæst skulle der indføres reklamer som bidrag til 
finansieringen. Man kan diskutere om reklamefinansiering automatisk medfører, at institutionen 
bliver kommerciel, dvs. lægger hovedvægten på den økonomiske indtjening og ikke på det 
idémæssige indhold.  For TV 2 var princippet ifølge loven og dens bemærkninger, at den delvise 
reklamefinansiering var et middel til at sikre penge nok til at leve op til idéen: at der ved 
programlægningen skulle lægges afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.  
 
Ved siden af indtjeningen fra reklamesalget tildelte ministeren og Folketingets Finansudvalg 
institutionen via den særlige TV 2-fond et økonomisk tilskud, der stammede fra opkrævning af en 
særlig TV 2-licens. Og hvis salget af reklameplads ikke medbragte det kalkulerede beløb til TV 2, 
stillede staten en garanti for beløbet til rådighed. Et evt. overskud fra driften af TV 2 skulle ikke 
udbetales til ejerne, ja det var i loven ikke forudset, at driften af TV 2 kunne give overskud. 
Derimod var den mulighed forudset, at driften af det statslige reklameaktieselskab skulle give et 
endda betragteligt overskud, der ikke skulle beskattes. Dette overskud kunne ministeren med 
tilslutning fra Finansudvalget overføre til TV 2-fonden eller anvende til tilbagebetaling af tidligere 
udløst statsgaranti eller til andre kulturelle formål, herunder uddannelsesformål inden for 
medieområdet. For at TV 2 med rette kunne kaldes en kommerciel virksomhed ville det forudsætte, 
at et overskud fra driften skulle udbetales til ejerne, hvorved den økonomiske indtjening kunne få 
prioritet over det idémæssige indhold. Om et sådant TV 2 alene får sine indkomster fra salg af 

 
339 Statens finanser var i første halvdel af 1980erne ikke gode (“afgrunden”). Derfor skulle dette lån optages uden om 
finansloven, nemlig i Nationalbanken. Det samme kom til at gælde for TV 2’s etableringslån. 
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reklameplads, eller om institutionen er dualt finansieret (offentlig støtte + overskud fra salg af f.eks. 
reklameplads) er ikke afgørende for dets status i denne sammenhæng. I begge tilfælde vil der være 
tale om en kommerciel virksomhed, delvist afhængig af udviklingen på tv-reklamemarkedet. 
 
Hverken historisk eller logisk er der nogen direkte forbindelse mellem leddene i disse features: 
monopol/konkurrence; statslige tilskud/forretningsmæssig finansiering; statsligt eje/privat eje. 
Nationalt tv med monopol eller i konkurrence kan både være finansieret via statslige midler eller 
via indtjening fra reklamesalg, og det kan både være ejet af staten eller af private. Private ejere kan 
drive deres tv-virksomhed via indtægter udelukkende fra salg af reklameplads eller andre 
handelsmæssige aktiviteter (f.eks. abonnement), eller indtægterne kan komme fra en blanding af 
salg af reklamer og offentlige tilskud (f.eks. til bestemte programkategorier), og denne aktivitet kan 
være enten et monopol eller foregå i konkurrence med andre ejere340. Det vil nok i dag i Europa 
være vanskeligt at lade en privat ejer have monopol på driften af radiofonien, samtidigt med at 
finansieringen skete via offentlige midler, men situationen i Norge før etableringen af NRK i 1933 
var tæt herpå (Dahl 1975, s. 58-73).  
 
På det sidste principielle område, der er centralt for denne fortælling, var der imidlertid ingen 
nydannelse: Der var stadigvæk tale om, at staten ejede og Folketingets politikere med ministeren og 
Finansudvalget i spidsen kontrollerede institutionen. Hvor omfattende, den statslige kontrol var, vil 
blive påvist i afsnit 10.12-13. Bestyrelsen skulle udpeges direkte af ministeren, der også bestemte, 
hvem der skulle være formand og næstformand. Et egentligt programudvalg a la det, der havde 
været i DR siden oprettelsen, fandtes ikke. I stedet nedsatte ministeren er programråd på 20-30 
personer, der ingen magt havde, som ikke måtte komme med efterkritik af udsendelserne, som alene 
var rådgivende, og som kunne drøfte TV 2’s programvirksomhed på to årlige møder (bemærkninger 
til § 15 r). En narresut til lytter- og seerorganisationerne. 
 
10.3. Første behandling i folketingssalen den 29. pril 1986 
Bernhard Tastesen fra Socialdemokratiet er positivt over for lovforslagets hovedformål, nemlig at 
der oprettes en ny landsdækkende tv-kanal uden for og i konkurrence med Danmarks Radio. Dvs., 
at det er monopolbruddet, der tæller.  Mediepolitik er kulturpolitik, og der bør derfor ske ”en 
udvikling af de kreative kræfter, der findes i Danmark på medieområdet. Dansk sprog og kultur skal 
have bedre betingelser for at leve i den nye medieverden”, hvor udenlandsk tv af mere eller mindre 
god kvalitet vil strømme ned over os i de kommende år (sp. 10330). Han mener imidlertid ikke, 
dette har været afgørende for regeringen. Den har i stedet haft indførelsen af et kommercielt, 
reklamefinansieret TV 2 som det prestigeprojekt, der for alt i verden skulle gennemføres. Når der 
således skulle føres reklamepolitik i stedet for kulturpolitik, så havde den nye kulturminister ikke 
brug for at tale med Socialdemokratiet. ”Toget er kørt, som statsministeren sagde. Flertallet i det 
radikale venstres folketingsgruppe er stået på reklametoget. O.k., der er et mindretal – og det kan vi 
glæde os over – som har mulighed for at trække i nødbremsen, inden man når frem til den 
kommercielle endestation” (sp. 10330).  
 
Det skal jeg forklare nærmere. Tre medlemmer af de radikale folketingsgruppe – Lone Dybkjær, 
Aase Olesen og Arne Stinus - havde offentligt meddelt, at de tog forbehold overfor forslaget, som 
de ikke kunne stemme for. Jfr. at en tredjedel af deltagerne på De Radikales årsmøde havde stemt 
imod reklamefinansiering. Men hvad ville de så stemme? Undlade eller stemme imod? Regeringen 
havde 80 stemmer (inkl. grønlænderen Otto Steenholdt, der samarbejdede med Venstre) og med syv 

 
340 Jfr. her De Konservatives forslag om licensdeling fra 1974 (L 95, 1973-74, 2. samling, se afsnit 5.3). 
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sikre radikale blev det 87. Der skal 90 til et flertal, og Fremskridtspartiet havde fire mandater. Dertil 
kom Ole Maisted fra De frie Demokrater. Den øvrige opposition bestående af S, SF og VS havde 
83. Uden for partierne var det færøske medlem Óli Breckmann, men han var valgt på et grundlag, 
der gik ud på ikke at stemme om danske anliggender. Hvis de tre radikale +  det ene af de i alt fire 
nordatlantiske mandater holdt sig uden for, var der 175 stemmer. (De to sidste nordatlantiske 
mandater var medlem dels af den socialdemokratiske gruppe, dels af Venstre). 88 mandater var da 
nok til et flertal. Men stemte blot én af de tvivlende radikale imod, var flertallet i fare, hvis 
Fremskridtspartiet også stemte imod. Måske kunne det da skaffes ”ude i byen”, dvs. hos Óli 
Breckmann eller Ole Maisted. Enhver stemme var af største betydning. Herefter tilbage til 
Tastesens indlæg: 
 
Socialdemokraterne var modstandere af reklamefinansieringen, fordi de ikke troede på, at det var 
muligt at kontrollere udviklingen, hvis den først blev sat i gang. Og det mener Tastesen, regeringen 
godt ved. ”I regeringen ved man godt, at hvis reklamedøren først er åbnet, vil det kommercielle pres 
meget hurtigt flytte grænserne, reklamerne vil flyttes tættere og tættere på programmerne og vil 
efterhånden også præge programindholdet” (sp. 10331). Han mener desuden, at regeringens 
beregninger af reklameindtægterne er alt for optimistiske, ja direkte fejlagtige. 
 
Flemming Jensen fra Det konservative Folkeparti fortæller, at man fra konservativ side gennem 
årene har haft ”nogle meget væsentlige ønsker i mediepolitikken. Vi har ønsket monopolbruddet for 
konkurrencens og alsidighedens skyld, og vi har ønsket en form for reklamefinansiering” (sp. 
10332). Monopolbruddet var især vigtigt på nyhedsområdet. ”Vi ved selvfølgelig, som alle andre, at 
der ikke er censur i Danmarks Radio; men vi ved også, at jo flere der er til at udvælge fra 
informationsstrømmen, jo større skulle muligheden være for et alsidigt udvalg”. Med hensyn til 
reklameindtægterne glæder han sig over at forhandlerne har klaret det problem, og så håber han, ”at 
der er nok af dem” (sp. 10333). Igen er det således monopolbruddet, der begrunder tilslutningen, 
her sammen med ønsket om at indføre reklamefinansiering. Men hvad skulle der egentlig forstås 
ved monopolbruddet? Helge Dohrmann fra Fremskridtspartiet sætter fingeren på et centralt punkt: 
”Hvordan kan man være tilhænger af et monopolbrud, altså af et frit og uafhængigt TV uden 
politisk indflydelse, og så samtidig støtte dette forslag om TV 2, som er så stærkt politisk styret? 
Hvis det ikke er værre end det nuværende, så er det i hvert fald nærmest identisk med det” (sp. 
10333). Her opfattes monopolbrud altså som et brud med politikernes monopol på kontrol med 
landsdækkende dansk tv. En sådan form for monopolbrud var der imidlertid slet ikke tale om. 
 
Helge Sander fra Venstre ville gerne have haft et forslag, der så helt anderledes ud, og det var også 
kommet, hvis Venstre eller blot regeringspartierne havde haft 90 mandater. (Han nævner dog ikke, 
hvori dette forslag skulle bestå). Det foreliggende forslag var ”det muliges kunst” (sp. 10335). Han 
fremhæver især konkurrencen som afgørende for Venstres tilslutning. ”Vi kan heller ikke skjule 
vore forventninger til nyhedssiden. Når det har knebet mest med objektivitet og alsidighed i den 
daglige TV-Avis, er vi nok mange, der har sendt venlige tanker til et kommende TV 2. [...] Det må 
anses for et væsentligt fremskridt, at seerne ikke ensidigt er henvist til at skaffe sig nyheder og 
baggrundsorientering gennem den monopoliserede TV-Avis fra Danmarks Radio” (sp. 10336). 
Reklamefinansieringen nævner han kun sporadisk, så tilsyneladende har dette ikke spillet nogen 
større rolle for Venstres tilslutning på dette tidspunkt. Venstres dagspresse var svækket, både 
meningsmæssigt og økonomisk, jfr. afsnit 9.1.1 og 9.2.1. 
 
Her griber Ingerlise Koefoed fat: ”Jeg vil godt som indledning og som en kort bemærkning til hr. 
Helge Sander sige, at det fremgik af hr. Helge Sanders ordførertale, at der var to ting, der var 
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dejlige ved det her forslag. Det var, at vi fik brudt Danmarks Radios monopol, og at vi fik et 
alternativ til Danmarks Radios TV-nyhedsformidling. Jeg vil godt gøre hr. Helge Sander 
opmærksom på, at de ting kunne man have fået, hvis man havde ønsket det, allerede for 2-3 år 
siden. Der var faktisk i folketinget flertal for et ikke-reklamefinansieret TV 2 efter 
entreprisemodellen og i øvrigt nogenlunde som det, der ligger her, dog bedre. Grunden til, at vi ikke 
kom igennem med det dengang, var, at regeringspartierne kun ville have et reklamefinansieret TV 
2. Så det er altså finansieringen og ikke modeller og monopolbrud, der har været afgørende for hr. 
Helge Sander og de borgerlige partier” (sp. 10338). Helge Sander svarer med en henvisning til, at 
”regningen jo skulle betales”, og at Venstre derfor har holdt fast i reklamer som en 
finansieringsmulighed (sp. 10340)341. Men det bliver måske snart anderledes: ”Der er en anden 
mulighed, som ikke er gangbar i dag, og det er dekodere. Jeg erkender, det er for dyrt at realisere i 
dag, men med de muligheder, der bliver teknologisk, er jeg overbevist om, at det, inden der er gået 
3-5 år – det varer to år, inden vi kommer i gang med det her – er muligt at betale over telefonnettet, 
således at man kan betale efter forbrug, og så har vi en anden mulighed” (sp. 10343)342. 
 
Hvad var så Det radikale Venstres motiver til at støtte forslaget? Ordføreren var igen Jens Bilgrav-
Nielsen. Han lægger ud med at skamrose Mediekommissionen, hvis formand jo var den nuværende 
Kulturminister: ”der [ligger] et stykke sensationelt kommissionsarbejde. Det er sjældent, man kan 
bruge en sådan betegnelse om et kommissionsarbejde, men det gør der faktisk” (sp. 10345). 
Lovforslaget følger meget langt Mediekommissionens tanker, især fremhæver Bilgrav-Nielsen 
entreprisemodellen, som i Mediekommissionen også blev anbefalet ”af to medlemmer indsat i 
mediekommissionen af venstre” (sp. 10345)343. Han nævner endvidere forholdet mellem 
bestyrelsen og den administrerende direktør i det nye TV 2, der vil svare til ”den frihed, en 
chefredaktør på et dagblad har i dag”, jfr. her redaktørerklæringen i afsnit 9.2.1 og 9.3.5.  Til sidst 
forsøger han at formilde skeptikerne med, at der er indsat en revisionsparagraf. ”Reelt betyder det, 
at den første fase, frem til 1990-91, er at betragte som en slags forsøgsvirksomhed, om man vil. Til 
den tid kan alle spørgsmål i TV 2-lovgivningen selvfølgelig tages op, og det er da klart, at der kan 
være behov for at vurdere også den del, der har at gøre med finansieringssiden”(sp. 10347). Det for 
De Radikale delikate finansieringsspørgsmål omtaler han således: For det første er der med den 
model, der er opstillet, ”en klar adskillelse mellem selve programdelen og reklamedelen. Der er fuld 
sikkerhed for, at der ikke bliver nogen indflydelse mulig fra annoncørerne på programfladen (sp. 
10346). For det andet er de, der arbejder med programmerne ”sikret deres indtægter, uanset om der 
skulle være skønnet et mindre eller et større beløb galt på reklameindtægterne. [...] TV 2-
virksomheden med de rammer, der er lagt, kan fungere, uanset om det skulle være et mindre eller et 
større udsving i reklameindtægterne” (sp. 10347)344. 
 
Dette formelt set centrale indlæg i debatten argumenterer dårligt nok selvstændigt for den valgte 
model for et dansk TV 2. At monopolbruddet ikke nævnes, skyldes sandsynligvis, at det var så 
selvfølgeligt, at det var unødvendigt at argumentere for det. Men det havde dog været interessant at 

 
341 Journalist Jens J. Krogh fortæller i Aktuelt den 31. maj 1986, at det i maj 1984 var meget tæt på et forlig om et TV 2 
uden reklamer mellem regeringen og Socialdemokratiet. Men at Anders Andersen, Ninn-Hansen og Poul Schlüter på et 
møde i firekløverregeringens koordinationsudvalg væltede forliget ved at stå fast på en reklamefinansiering på 25%. Jfr. 
her Poulsgaards oplysning om forhandlinger mellem regeringen og SD i Beretning til Mimi Stilling Jakobsens 
koncessionsforslag, afgivet juni 1984, se afsnit 7.4. 
342 Her var Sander lidt for hurtig. Næsten 30 år senere er muligheden for betaling af det enkelte program endnu ikke en 
praktisk realitet. Men abonnementsfinansiering af TV 2/Danmarks hovekanal blev indført i 2012. 
343 De to personligt udpegede medlemmer Aase Boesen og Holger Hansen. 
344 Sådan gik det slet ikke, og de svingende reklameindtægter og den udeblevne statslige kompensation skulle blive et 
stor handicap for TV 2. 
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høre Det radikale Venstres argument for, at et TV 2 med entreprisemodellen ikke skulle ligge inden 
for DR, f.eks. som en selvstændig kanal a la situationen i Sverige, jfr. det gamle radikale forslag fra 
1970erne, se afsnit 5.1. I stedet henviser Jens Bilgrav-Nielsen til andres anbefalinger af modellen, 
og selve reklamedelen føres bestemt ikke frem med glæde og stolthed, men undskyldes nærmest. 
De prekære beregninger af reklameindtægternes størrelse forholder Bilgrav-Nielsen sig ikke til. 
Tastesen havde som nævnt stillet spørgsmål ved muligheden for at indtjene de reklamekroner, 
forslaget forudser, og havde i den forbindelse citeret Jydske Tidende for, at Bilgrav-Nielsen på et 
møde den 2. april havde udtalt: ”Vi har aldrig ønsket de reklamer, så derfor er vi i princippet også 
bedøvende ligeglade med, hvor mange penge de indbringer” (sp. 10331). Bilgrav fornægter ikke 
citatet, men henviser i stedet i slutningen til den statsgaranti for disse indtægter, som forslaget 
rummer (i § 15w, stk. 2). Bilgrav-Nielsens mangel på begejstring skyldtes naturligvis, at tre af 
folketingsuppens i alt ti medlemmer havde taget forbehold over for forslaget. 
 
CD’s ordfører var forhindret i at være til stede, så i stedet holdt René Brusvang et meget kort 
indlæg, hvori han begrundede partiets tilslutning med reklamefinansieringen. Erhard Jakobsen, der 
tidligere og i mange år havde kritiseret Danmarks Radio, og som kunne tænkes at have særlige 
motiver til at støtte forslaget, tog ikke ordet på noget tidspunkt under hverken denne, eller den lige 
så lange debat under andenbehandlingen. CD holdt sig faktisk helt ude af diskussionen i Folketinget 
om et dansk TV 2, bortset fra Brusvangs 15 linjer i Folketingstidende den 29. april. Måske fordi 
partiet – som tidligere fortalt –mente, at forslaget om et TV 2 ikke for alvor ville rette op på den 
ensidighed i Danmarks Radios programmer, som CD gentagende gange havde fremført som en 
kendsgerning. 
 
Det sidste regeringsparti var Kristeligt Folkeparti. Ordføreren var Inger Stilling Pedersen, der 
begrundede sin tilslutning med bruddet på DR’s monopol. ”Det kan godt være, at man i det 
nuværende TV ikke tror, at man er så ensidig, som man ofte er, men gang på gang må man 
konstatere, at der ligger en helt ensidig tydning af tingene. Det gælder ofte TV-Avisen, men ikke 
mindst Søndagsavisen, som får mange, mange protester med på vejen. Man kunne ønske, at de 
samme emner blev taget op af en anden kanal, der kunne belyse dem lidt mere nuanceret” (sp. 
10353). Hun åbner partiets stilling til finansieringen således: ”Når vi så kommer til finansieringen, 
er der jo de her kære reklamer, som man ser så forskelligt på” (sp. 10354). Også i hendes parti er 
der delte meninger, men hun mener ikke, at den valgte model vil medføre, at reklamerne vil få den 
indflydelse på programmerne, som man er så bange for. Derimod er hun opmærksom på, at 
reklamerne kan skade de børn, der ser dem, og det er hun ikke glad for. Men dels indeholder 
lovforslaget særlige begrænsninger for reklamer i dansk TV 2, dels er der i forvejen masser af 
reklamer i dagligdagen. Derfor er det ”mindst lige så vigtigt, at vi i skolerne prøver at lære børnene 
at vurdere og tage stilling til de reklamer, de udsættes for; dér kan vi gøre noget effektivt. Men at 
holde reklamer ude af de satellitter og alt, hvad der venter os, er umuligt” (sp. 10365). Hun slutter 
sin usikre tilslutning til reklamefinansiering af TV 2 med disse ord: ”Det kan være svært at sige her, 
hvilke fordele der er ved reklamer, men at det drejer sig om økonomi, er helt klart, for ellers ville 
man da ikke annoncere – så det kan man da indrømme blankt – og det er en finansieringsform, som 
en stor del af befolkningen herhjemme ønsker. Så siger man, at vi ikke skal have det, for nogle 
kunne tage skade, og nu har man nævnt børnene, men der kunne jo også være andre grupper. Ja 
men der er masser af de udsendelser, der sendes, som er direkte skadelige, og dem sender man i 
frihedens navn. Jeg forstår ikke et pluk af det” (sp. 10368). 
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Ærlig snak. Altså tilslutning pga. monopolbruddet, og i realiteten mest modstand imod 
reklamefinansieringen, men den gav jo økonomi i forslaget345. 
 
Socialdemokratiet og SF var i princippet tilhængere af et brud med Danmarks Radios monopol, og 
disse partier ønskede også et selvstændigt TV 2, opbygget efter entreprisemodellen, med regioner 
og stærk politikerstyring. Derimod var de som tidligere nævnt modstandere af reklamefinansiering.  
 
Det var Jørgen Lenger fra Venstresocialisterne også. Han mener, at lovforslagets 
finansieringsmodel er forfejlet, og at den ikke kan holde. På Island, hvor han mener modellen har 
være prøvet, holdt den to kvartaler. ”Vi vil godt være large og give den tre kvartaler i Danmark. Så 
bryder det sammen, og så vil der være to muligheder at vælge imellem: enten må ministeren komme 
med en pose penge, eller også må man give annoncørerne mere indflydelse. Man kan i princippet 
godt fastholde, at reklamer f. eks. ikke må bryde ind i de enkelte programmer, men hvilken forskel 
er der egentlig på det og så at sende f. eks. et TV-Aktuelt i to adskilte dele, oven i købet annonceret 
i programmet som TV-Aktuelt, del 1 og del 2?” (sp. 10351)346. ”Et TV 2 vil være tvunget til til 
stadighed at satse på det størst mulige seertal, hvilket er i modstrid med den erklærede filosofi i 
lovforslaget om alsidighed, kvalitet og mangfoldighed, en filosofi, som ministeren da heller ikke 
uddyber nærmere i bemærkningerne; det forstår vi godt” (sp. 10351). VS er derfor helt afvisende 
overfor reklamerne. Men hvad er partiet så for? Igen ikke for ret meget: ”Vi var i virkeligheden 
helst fri for et TV 2. Det, der er brug for, er et bedre TV 1. Ressourcerne burde i stedet sættes ind på 
opbygningen af videoværksteder på lokalt plan” (sp. 10352).  
 
Fremskridtspartiet var også modstandere af lovforslaget, men med andre argumenter. Helge 
Dohrmann var ordfører, fordi Kresten Poulsgaard ikke kunne deltage i det senere udvalgsarbejde 
pga. bortrejse. Dohrmann gentager, at ”der er jo overhovedet ikke tale om noget som helst brud på 
monopolet, som visse af regeringspartiernes medlemmer og det radikale venstre søger at bilde 
befolkningen ind. Tværtimod vil jeg sige, at man forstærker monopolet ved, at man opretter noget, 
som meget, meget ligner det bestående, og derfor er der overhovedet ingen nyhed i dette forslag” 
(sp. 10355). Fremskridtspartiet var tilhænger af reklamer, fordi folk så skulle slippe for at betale de 
dyre licenser.  Han anklager derefter regeringspartierne for politisk arrogance. Hvorfor er 
Fremskridtspartiet ikke indbudt til forhandlinger? ”Vi har [...] hørt, at f.eks. 
undervisningsministeren [Venstres Bertel Haarder] har udtalt, at fremskridtspartiet skulle man ikke 
forhandle med, for det kunne ikke tåle at stemme imod. Jeg skal garantere for én ting, og det er, at 
hvis dette lovforslag ikke bliver ændret på flere punkter, så har fremskridtspartiet  
én eneste ting at gøre under ansvar over for sine vælgere, og det er at stemme imod forslaget” (sp. 
10355)347. 

 
345 Reklameoverskuddet i forslaget var beregnet til 375 mio. kr. Ifølge forslaget ville en licensforhøjelse på 100 kr. pr. 
husstand indbringe 165 mio. kr. (se sp. 5724 og 5726). Uden reklamer ville forhøjelsen derfor ikke blive på 100 kr., 
men på 327 kr. Dvs. ekstra 227 kr. om året pr. husstand. Det økonomiske argument for at indføre reklamefinansiering af 
dansk TV 2 måtte derfor være, at husstandene ikke ville acceptere en ekstra licensforhøjelse på 227 kr. om året, eller ca. 
20%. 
346 Lenger fik mere ret, end han måske selv troede. Modellen med de tre reklameblokke – to omkring Nyhederne og én i 
tilknytning til de regionale udsendelser – holdt ikke engang hele tre kvartaler. TV 2/Danmark begyndte at sende efter 
modellen 1. oktober 1988 og pr. 1. maj 1989 blev modellen ændret, således at der landsdækkende kunne sendes tre 
blokke. Det tredje kvartal varede til udgangen af juni 1989. Og Eleva2ren blev faktisk senere sendt som del 1 og del 2 
med en reklameblok imellem. 
347 Fremskridtspartiet havde allerede i 1982 advaret de andre borgerlige partier om konsekvenserne, hvis partiet ikke 
blev inddraget fra forhandlingernes start. Mogens Voigt, Fremskridtspartiet, 27. maj 1982, sp. 8518-19: “Og lad mig så 
benytte lejligheden til også at sige til hr. Poul Schlüter og hr. Christophersen og hr. Chr. Christensen og hr. Niels 
Helveg Petersen og måske også andre, at hvis man ønsker fremskridtspartiet inddraget i et samarbejde om f.eks. 
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Dvs., at nu var S, SF, VS og Fremskridtspartiet imod forslaget, dvs. 87 mandater. Uden de tre 
tøvende radikale kunne forligspartierne (regeringen og De Radikale) kun stille med 87 mandater. 
Ole Maisted fra De frie Demokrater befandt sig sammen med Óli Breckmann hermed i centrum. 
Hvad mente Maisted? Han mente, at ”det her er jo et eksempel på dansk demokrati, når det er 
værst” (sp. 10356). Årsagen er, at Det radikale Venstre, der har indgået forlig med regeringen, ikke 
kan levere de nødvendige stemmer. ”De [er] ikke i stand til at levere en tredjedel af den såkaldte 
tunge på vægtskålen, der er afgørende i denne sag” (sp. 10357). Selv har han en række væsentlige 
indvendinger imod lovforslaget som det foreligger: ”For det første mener jeg, at det klart er et brud 
på grundloven. Jeg har såmænd oven i købet måtte læse Dansk Statsforfatningsret, og dér siger Alf 
Ross på side 711: ’Nægtes kan det heller ikke, at eneretten med hensyn til en af de vigtigste former 
for massekommunikation afføder en begrænsning i ytringsfriheden, der er betænkelig i forhold til 
de ideer, der bærer grundlovens § 77’. Det tør svagt antydes. [...] Dernæst er jeg modstander af en 
politisk styring, og det er jeg selvfølgelig, fordi Danmarks Radio har bevist i dag, hvordan det 
foregår med en sådan politisk styring. Det er jo indlysende, at giver man folk magt, så bruger de 
den, og det må man jo sige at Danmarks Radio og TV har demonstreret med al ønskelig tydelighed. 
Efter min bedste overbevisning havde vi ikke socialistisk folkeparti i Danmark, hvis vi ikke havde 
haft Danmarks Radio og TV og dens regionalradioer, og det hænger ganske enkelt sammen med 
den personalepolitik, der bliver anvendt. Her har vi altså et lovforslag, hvor det er en minister, der 
præcis udnævner de mennesker, der skal styre det nye TV 2, altså en klar politisk styring af, 
hvordan det skal være. Når man udnævner folk, så kan man også fyre dem, og jeg ser med rædsel 
for mig, hvad der kunne ske, hvis man fik et rødt kabinet her i landet: at man så fik en 
kulturminister, der skulle bestemme, hvordan den bestyrelse skulle være, som igen selvfølgelig er i 
stand til at fyre den direktion, der skal udføre programmerne” (sp. 10358)348. 
 
For det tredje er han imod øgede skatter. Her hentyder han til den licensstigning på 100 kr., som 
forslaget indeholdt. Han sidestiller således licens og skat, hvad der i en statsstøttesammenhæng er 
interessant. Hans afslutningsreplik lyder således: ”Alt i alt må man sige, at det er skuffende, at en 
ikke-socialistisk regering ikke styrker det frie i et samfund og ud fra grundlovens § 77 sørger for, at 
vi får fuld frihed i kommunikationen til vores medborgere” (sp. 10358)349. 
 
Jørgen Lenger, der som alle andre i salen var opmærksom på den pikante mandat-stilling, spørger 
Maisted i spalte 10360f. (og jeg citerer videre fra Folketingstidende uden afbrydelser):  
 
”er det sådan, at hr. Maisted under alle omstændigheden vil stemme imod dette lovforslag, eller er 
det sådan, at hr. Maisted, hvis det er afgørende for regeringen, alligevel vil stemme for, uanset hvad 
hr. Maisted mener om grundloven i forbindelse med dette forslag?  
Maisted (FD): Jeg vil godt sige til hr. Lenger, at jeg sandsynligvis vil undlade at stemme til dette 
forslag. Men når hr. Lenger bringer overordnede politiske ting ind i sagen, hvilket jeg mener var 
ganske uaktuelt, så er det ganske indlysende, at jeg aldrig kunne drømme om at være medvirkende 
til, at antidemokratiske partier fik magten her i landet. Det ville være endnu mere i strid med 
grundloven. Jeg mener overhovedet ikke, de burde have sæde i folketinget ifølge grundloven” [!]. 

 
kulturelle forslag, men også andre forslag, så vær venlig at notere, at vi ønsker at være med fra drøftelsernes start. Vi 
ønsker ikke at få serveret færdige ting, og at der så bliver sagt: værsgo, det kan I bare stemme for! Jeg beder de herrer 
om at notere det og huske det”. 
348 Cristina Lage blev fyret som administrerende direktør for TV 2 på det første møde, som den af ministeren 
nyudnævnte TV 2-bestyrelse holdt i 2003. Farven på det kabinet, der havde stået for udnævnelsen, var dog ikke rød. 
349 Der står til. 



 334 

 
Kresten Poulsgaard – tidligere partikammerat med Maisted – søger at holde fast i problematikken: 
”I øvrigt har jeg lyst til at sige til hr. Maisted – nu er hr. Maisted ikke i salen, men han kan få det 
refereret – at der er noget, jeg ikke forstår. Meget af det, han sagde, var jeg 100 pct. enig i, men jeg 
er ikke født i går. Jeg tror ikke på, at hr. V. A. Jakobsen fik en radiorådspost[350], for at det parti, 
som hr. Maisted repræsenterer, skal undlade at stemme denne gang. Jeg tror, vi får at se – hr. 
Maisteds kønne ord til trods – at hr. Maisted vil stemme ja, den dag forslaget kommer i 
folketingssalen. [...] Nu ved jeg ikke, hvad man må sige heroppefra, men jeg er parat til at vædde i 
hvert fald en månedsløn på – juni måned er jeg væk det halve af tiden – at det ender med, at hr. 
Maisted stemmer for dette forslag” (sp. 10370f.)351. 
 
10.4. Igen - hvilket TV 2? 
Alle partier – bortset fra VS – ønskede et monopolbrud, om end ikke alle argumenterede lige stærkt 
for det og uden at fremføre den afgørende motivation (jfr. tidligere om raseriet imod Danmarks 
Radio i afsnit 5.7.1), men selve monopolbruddet synes dog at have været det afgørende argument. 
 
Fremskridtspartiet og Ole Maisted ønskede desuden et TV 2 uden politisk kontrol, dvs. et privat ejet 
TV 2, uden bindinger fra Folketinget. Det var, hvad de forstod ved et monopolbrud, men dette 
synspunkt stod de helt isoleret med. Privat eje var ikke på dagordenen hos de andre partier. 
 
Reklamefinansiering blev direkte anprist af De Konservative og CD, beklaget af De Kristelige og 
undskyldt af De Radikale. Venstre omtalte det nærmest ikke ved denne lejlighed, men havde dog 
adskillige gange tidligere foreslået det. De socialistisk orienterede partier var modstandere af 
reklamer som finansieringsgrundlag, både af principielle årsager, og fordi de mente, at lovforslagets 
talberegninger var fejlagtige. Der ville komme til at mangle penge i regeringens model. Men en 
sådan mangel ville blive dækket ind via en statsgaranti, fastslog Jens Bilgrav-Nielsen.  
 
Et problem omkring udbygningstakten og licensbetalingen blev rejst af Pia Kjærsgaard. Hun 
spørger i spalte 10378, om de 25% af befolkningen, der ikke vil kunne se TV 2, fordi alle 
sendermaster ikke vil være opført, når det efter planen begynder at sende i juni 1988, skal betale 
licens til TV 2? Kulturministeren svarer, at alle skal betale. 
 
Forslaget havde tilsyneladende ikke noget flertal bag sig. Hvis stemmerne stod lige ved den 
afgørende afstemning ved tredjebehandlingen, ville det bortfalde ifølge Folketingets 
forretningsorden. Det blev sendt i udvalg den 29. april klokken 17.08, og nu havde folketinget kun 
18 arbejdsdage tilbage inden sommerferien. Skulle det vedtages, skulle alle sejl sættes under 
udvalgsarbejdet. 
 
10.5. Udvalgsarbejdet mellem første og anden behandling 
Kulturudvalget havde 17 medlemmer og formand var SF’eren Ingerlise Koefoed.  
Der var straks fuld skrue og alle sejl oppe, allerede dagen efter, den 30. april, fremsendte udvalget 
24 spørgsmål til ministeren. Bl.a. bad udvalget om at få tilsendt EF-Direktivet om reklamer, Rådets 
Direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 (spørgsmål 23), ligesom udvalget ville høre, om EF 
havde planer om at fastsætte kvoter for national produktion (spørgsmål 4). Udvalget fik tilsendt 

 
350 Landsformanden for De frie Demokrater, major V. A. Jakobsen, blev valgt til Radiorådet i foråret 1986 af et 
valgforbund bestående af Fremskridtspartiet, De frie Demokrater og regeringspartierne (K,V,CD og KrF), se spalte 
10370 og Danmarks Radio, Årbog 1986 s. 177. 
351 Havde Kresten Poulsgaard fundet nogen at vædde med, havde han fået fuld løn i juni måned. 
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Direktivet om reklamer som bilag A og senere et udkast til EF-Direktiv ”om koordinering af visse 
bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning m.v. vedrørende radiospredning”352. Om planerne for 
kvoter oplyste Kulturministeriet, at EF-Kommissionen forventes at fremlægge forslag til et 
Direktiv, der bl.a. vil indeholde bestemte krav til programvirksomheden (mindst 30% af 
programindholdet skal have oprindelse inden for EF-området, senere 60%). Reklamer må ikke 
overstige 15% af sendetiden. Kulturministeren oplyste, at det var ministeriets opfattelse, ”at der 
ikke foreligger noget behov for, at der inden for EF vedtages et direktiv vedrørende de i det nævnte 
forslag nævnte [...] spørgsmål” (bilag 40). Der var således opmærksomhed på, at EF spillede en 
rolle i tilknytning til tv-spørgsmål, om end ministeren bagatelliserede den. Udvalget kendte 
sandsynligvis ikke til Kommissionens skrivelser til Medlemsstaterne om, at ikke-anmeldt statsstøtte 
ville blive krævet tilbagebetalt, og man bad i hvert fald ikke om at få dem tilstillet, jfr. senere i 
afsnit 11.8. Og EF-problematikken blev ikke nævnt ved anden og tredjebehandlingen i salen.  
 
Udvalget afgav betænkning den 23. maj 1986 efter at have fået besvaret 55 spørgsmål353. Der var 
ikke i udvalget noget flertal. Det største mindretal bestod af regeringspartierne, der anbefalede en 
vedtagelse med de ændringer, der var stillet af kulturministeren. S og SF var det næststørste 
mindretal, der også ville vedtage forslaget, men uden reklamer. I stedet skulle TV 2 finansieres ved 
licens og statstilskud. Dette skulle komme ved at licensen blev fritaget for moms, således som det i 
forvejen skete for dagspressens bladsalgsindtægter. En momsfritagelse ville indbringe ca. 350 mio. 
kr. – nogenlunde det beløb, regeringen havde beregnet reklameoverskuddet til. Dette var faktisk 
Jens Bilgrav-Nielsens første forslag, nævnt i Folketinget under diskussionen af 
koncessionsmodellen i 1984 jfr. afsnit 7.3. Fremskridtspartiet ville også indstille til vedtagelse men 
med dette partis ændringsforslag om fuld reklamefinansiering354. CD, VS og FD havde ikke 
medlemmer af udvalget. 
 
10.6. Anden behandling, tirsdag den 27. maj 1986 
Som repræsentant for Folketingets største parti indledte Tastesen igen. Alle partier i kulturudvalget 
ønsker et dansk TV 2 som kulturel modvægt til det stærkt øgede udenlandske tv-tilbud, men 
alligevel er der ikke noget flertal. Han foreslår, at man stemmer reklamefinansieringen ud af 
forslaget og derefter mellem anden og tredje behandling finder et finansieringsgrundlag. Dvs. en 
opfordring til De Radikale om at bryde det forlig, partiet havde indgået med regeringen. Han 
advarer desuden imod den meget stærke politiske styring, som forslaget giver kulturministeren 
mulighed for. Under diskussionen kommer det frem, at kulturministeren vil udpege bestyrelserne 
”efter konsultation med forskellige politiske instanser” (sp. 11896). Dette vil imidlertid ikke 
ophæve den politiske indflydelse på TV 2, blot sprede den på flere partier, og måske kunne dette 
anvendes ved de afsluttende bestræbelser på at finde et flertal. 

 
352 Den 28. maj 1986, L 245 bilag 40. Det er et udkast til det senere Direktiv ”Fjernsyn uden grænser”. Grønbogen og 
processen frem til det fremsendt udkast blev ikke omtalt, hvad Delors udsagn i Europaparlamentet heller ikke blev (jfr. 
afsnit 8.14). 
353 Berlingske Tidende fortæller den 23. maj, at socialdemokraten Jimmy Stahr havde forsøgt at overtale sit parti til at 
gå imod, at der blev afgivet betænkning. Hvis det nemlig ikke skete, kunne forslaget ikke vende tilbage til 
folketingssalen, og så kunne det ikke vedtages. Med socialdemokraternes, SF’s og Fremskridtspartiets medlemmer i 
udvalget var der flertal, og de kunne derfor hindre en betænkning. Det ville imidlertid være et uhørt parlamentarisk 
skridt at nægte at skrive betænkning. Men den 22. maj blev Stahr jordet af sin egne, ifølge bladet. ”Han flipper rundt i 
det – og han fik en på torsken på gruppemødet” udtaler Bernhard Tastesen til avisen. Anker Jørgensen fastslog, at 
partiet selvfølgelig ikke ville nægte at skrive betænkning. 
354 Fremskridtspartiet havde på dette tidspunkt opgivet at fremsætte et forslag om et privat ejet TV 2. Nu arbejdede 
partiet inden for entreprisemodellen med statsligt eje og stærk politisk kontrol, men med fuld reklamefinansiering. Dvs. 
ganske som ordningen har været siden 1. januar 2005. 
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Dohrmann holder regeringen på pinebænket mht. flertallet: ”lige fra nu af og så frem til på fredag 
[den 30. maj], hvor der er tredje behandling, vil der være stor uklarhed om, hvorvidt lovforslaget 
bliver vedtaget eller ej” (sp. 11894). Han foreslår, at Kulturministeren og De Radikale stopper 
behandlingen af forslaget, og at regeringen, De Radikale og Fremskridtspartiet i løbet af sommeren 
forhandler sig frem til et nyt forslag. Men hvis de ikke gør det, vil Fremskridtspartiet stemme imod 
på fredag (sp. 11915). 
 
Færingen Óli Breckmann fra Folkeflokken, der var blevet fløjet ind fra Færøerne for at deltage i 
forhandlingerne, men som måske ikke ville stemme, holdt en politisk set meget klar tale. Han 
starter med at pege på, at forslaget rent lovteknisk ikke har betydning for Færøerne. Men et brud 
med DR’s monopol kan få en principiel betydning for debatten om en tilsvarende demokratisering 
af færøsk fjernsyn. Han fremhæver dagspressens meningsmangfoldighed over for 
”nyhedsmonopolet [i TV, der] har forskanset sig bag et lovsikret privilegiesystem, der grænser til 
meningstyranni i østeuropæisk målestok. Bag disse privilegerede mure har Danmarks Radio og især 
fjernsynet været tumleplads for en skare ideologiske missionærer [...] som er ved at løbe dansk og 
nordisk folkeliv over ende med den flodbølge af udenlandsk information, der strømmer igennem de 
elektroniske kanaler. [...] Det er på tide, at Danmarks Radio får til opgave at efterleve grundloven 
med dens sikring af ytringsfriheden heller end at modarbejde den, f.eks. med den skammelige 
forvrængning af den sydafrikanske virkelighed, der bringer millioner af sorte indbyggere i fare for 
at lide typisk afrikansk skæbne med nød, død og elendighed [355]. [...] Jeg føler mig ikke nødsaget 
til her at bekende kulør i denne politiske thriller, hvor der nu kun mangler to udspil, nemlig hr. 
Maisteds og mit eget. Hr. Stinus har efter forlydende lagt kortene i dag, så der er kun to dark horses 
tilbage i det løb. [...] Hr. Maisted kender jeg som en ræsonnabel politiker, hvis mørkelægning i det 
danske radio- og TV-monopol burde gøre ham til en ypperlig stridsmand for en sprængning af dette 
monopol i modsætning til den sørgelige forfatning, fremskridtspartiet befinder sig i. De vil ikke 
acceptere dette kompromis for et alternativt TV, der vil forhindre et kommende rødt kabinets 
stensikre forsøg på i fremtiden at stable f. eks. et LO-styret og allerhelst LO-finansieret TV på 
benene, måske – vi håber det ikke – ved hjælp af et kommende nordatlantisk socialdemokratisk 
mandat. Det kommende TV-monopol vil ligesom Danmarks Radio blive politisk styret og derved et 
redskab for de venstreorienterede akademiske ideologer, der får lov til at cementere den 
forvrængning af det medieskabte verdensbillede, hvis analytiske dybde er omvendt proportional 
med dette mediums flimrende og farvestrålende slagkraft. Folkeflokken er enig med mig i, at dette 
lovforslags skæbne rent lovteknisk bør afgøres af de danske medlemmer af folketinget, selv om dets 
betydning er meget stor også på Færøerne og for nordisk demokratisk oplysning i det hele taget. 
Folkeflokken erkender dog det ideelle i, at man som frisindet er med til at sikre den størst mulige 
ytringsfrihed, hvor man har muligheden derfor. Jeg vil råde alle sammen, især de herrer Stinus og 
Maisted, de Radikale i øvrigt, til at støtte forslaget, idet jeg så længe som muligt vil og må afholde 
mig fra at dratte ned i den grav, hr. Bilgrav-Nielsen har gravet for sit eget parti. Jeg sidder her i 
baghånd og holder kortene tæt ind til brystet i sidste akt af dette skæbnesvangre spil om demokrati 
og grundlovssikret ytringsfrihed. Men på lige fod med alle jer andre 178 her i salen har færøske 
medlemmer af rigsdagen siden 1849 haft samme ret til at handle efter deres overbevisning og 
samvittighed i alle sager. [...] Til regeringen vil jeg indtrængende henstille, at I får jert hus bragt 
under fuld kontrol og den sidste stemme bragt på plads, så dette betydningsfulde forslag bliver bragt 
hjem. God arbejdslyst de kommende to dage, og måtte resultatet af jeres indsats blive en mere 

 
355 Til yngre læsere: Breckmann sigter til, at DR ikke nuanceret nok, dvs. ikke positivt havde omtalt det dengang 
eksisterende apartheidsystem i Sydafrika, men tvært imod havde været ganske kritisk. 
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demokratisk formidling af TV-oplysningen her i Danmark og på Færøerne fremover i nøje 
overensstemmelse med grundloven, som stadigvæk venter på at blive opfyldt!” (sp. 11920)356. 
 
Stemmerne stod nu således: Regeringen + De Radikale uden Aase Olesen, Lone Dybkjær og Arne 
Stinus = 87 mandater. S+SF+VS+FP = 87. Hertil kom Maisteds stemme, som endnu var uoplyst, og 
som havde talt imod forslaget ved første behandling men nævnt, at han sandsynligvis ville undlade 
at stemme. Óli Breckmanns stemme var derfor af største betydning. Pia Kjærsgaard går derfor på 
talerstolen i et forsøg på at få Breckmann fra at bruge sin stemmeret på fredag. ”Jeg vil godt 
appellere til hr. Breckmanns troværdighed, hæderlighed, moral og anstændighed og bede ham lade 
være med at blande sig i denne TV 2-afstemning”. Hun argumenterer med, at der ikke er nogen på 
Færøerne, der betaler licens til TV 2, og at han er valgt til at varetage færøske interesser (sp. 
11921). Tastesen forsøger sig på en anden måde, nemlig ved at appellere til H. P. Clausen. ”Intet 
parti, næsten ikke engang fremskridtspartiet, har nogen sinde præsteret en tale med et så intolerant, 
så sort indhold som det, vi hørte her for et øjeblik siden. Derfor må jeg spørge kulturministeren: vil 
man, om det blev nødvendigt, virkelig bygge en lovvedtagelse på et grundlag, hvor denne sorte 
stemme er afgørende for, hvordan TV-lovgivningen bliver i fremtidens Danmark?” (sp. 11922). 
 
Han fik naturligvis ikke noget svar. Steen Tinning fra VS bad om, at man holdt op med at appellere 
til tilhængernes moral: ”Det er jo krystalklart, hvad det handle om: der er ikke et standpunkt så 
reaktionært, at kulturministeren ikke vil bruge det som grundlag for at få det her forslag igennem. 
Der findes ikke i det her land et parti eller et menneske, der kan indtage en så reaktionær holdning, 
at det kan få kulturministeren til at sige: det selskab vil jeg ikke være i. Hr. Bilgrav-Nielsen er 
præcis lige så ligeglad. Og flertallet i det radikale venstres folketingsgruppe er præcis lige så 
ligeglade. De er fløjtende ligeglade med, hvor sort, hvor reaktionært, hvor forfærdeligt det er, for 
dette er for længst holdt op med at være en diskussion om kulturpolitik. Det er en diskussion om 
magtpolitik. Nu har vi så fået en hr. Breckmann, der lancerer sig selv som væbneren i kampen for 
nordisk folkeoplysning om den sydafrikanske virkelighed – tak skal De have. Men det anfægter 
selvfølgelig ikke kulturministeren, og det anfægter heller ikke hr. Bilgrav-Nielsen, for han vil 
stemme på den rigtige måde, om det bliver nødvendigt” (sp. 11923). 
 
Efter en række afstemninger, der stort set forkastede alle ændringsforslagene, blev forslaget sendt til 
fornyet behandling i kulturudvalget. Et vigtigt ændringsforslag blev dog vedtaget. Det handlede om, 
hvordan bestyrelsen for TV 2 skulle udpeges. I lovforslaget stod der i § 15 l, stk. 1, at 
”medlemmerne udpeges af ministeren for kulturelle anliggender efter forhandling med folketingets 
præsidium og skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel og ledelsesmæssig indsigt. [...].” 
Dette var et forsøg på at lægge valget uden for den almindelige folketingspolitik, jfr. et forslag 
herom angående Danmarks Radios bestyrelse i Mediekommissionens betænkning 1029/1985, s. 
134. Clausen sendte den 1. maj 1986 et brev til Folketingets formand, hvor han forhørte sig om 
præsidiets stilling til forslaget (Kulturudvalget L 245 1985-86, bilag V). Svend Jakobsen svarede 
den 13. maj, at præsidiet måtte fraråde fremgangsmåden, da den kunne blive opfattet som en 
politisk godkendelse af ministerens valg. Derefter trak regeringen ordene ”efter forhandling med 
folketingets præsidium” ud af lovforslag som et ændringsforslag i udvalgsbetænkningen. Dette blev 
vedtaget uden afstemning (sp. 11940-41)357. 

 
356 Selv Pia Kjærsgaard var forbløffet, idet hun fortsatte forhandlingen med disse ord ”Ja, det var vel det, man kalder en 
flammende tale. Jeg ved ikke rigtig, hvilke ord jeg ellers skal tage i brug”(sp.11920). 
357 Betænkningen indeholdt denne formulering som en bemærkning: ”Det er en forudsætning, at ministeren forud for 
udpegningen [af bestyrelsen for TV 2] tager sådanne politiske kontakter, at der sikres en rimelig bred accept af 
beslutningen” (sp. 2055). 
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10.7. Anden udvalgsbehandling 
Denne blev meget kort, én arbejdsdag. Nu var der i udvalget et flertal for, at man skulle forkaste 
forslaget ved tredje behandling. Det bestod af S, SF og Fremskridtspartiet358. Fremskridtspartiet 
havde et ændringsforslag, der gik ud på, at den ekstra licensafgift kun skulle opkræves de steder i 
landet, hvor man kunne modtage TV 2. Regeringspartierne indstillede, at forslaget blev vedtaget 
uændret. Betænkningen blev vedtaget den 28. maj 1986. Og så skulle Folketinget tage endelig 
stilling ved tredje behandling den 30. maj 1986.  
 
Efter udvalgsbehandlingen og før tredjebehandlingen forsøgte Ole Maisted, der havde forholdt sig 
tavs ved andenbehandlingen, at indgå en handel med regeringen for at stemme ja. Han forlangte, at 
enten skulle De frie Demokrater have et af de fem medlemmer af TV 2’s bestyrelse, eller også 
skulle de regionale stationer tages ud af forslaget for at skaffe penge til TV 2. 
 
”Statsminister Poul Schlüter (K) rykkede [i Radioavisen den 28. maj] ud med en erklæring om, at 
der skal stemmes rent og klart om TV2 – uden politiske aftaler af nogen art. Ole Maisted, der 
troede, at han lå i forhandlinger med regeringen, blev så fornærmet over at høre statsministerens 
klare afvisning gennem pressen, at Maisted øjeblikkeligt begyndte at true med at vælte TV2-
forslaget ved at stemme imod” (Morgenavisen Jyllands-Posten, den 30. maj 1986, s. 13). Hvis der 
blev afstemning ved navneopråb (og det meddelte Socialistisk Folkeparti, at partiet ville sikre359), 
skulle Breckmann stemme før Maisted, fordi man så stemte i alfabetisk orden. Maisted kunne 
derfor neutralisere Breckmanns evt. ja med et nej, og så stod stemmerne lige, hvorved forslaget 
bortfaldt. Stemte Breckmann imidlertid nej, var Maisteds stemme uden betydning. Undlod 
Breckmann at stemme, sad Ole Maisted med afgørelsen. Breckmann havde som fortalt antydet, at 
han personligt hældede til et ja, fordi han ønskede at bryde DR’s monopol. Men hans parti ønskede 
ikke, at han stemte overhovedet. 
 
10.8. Den 30. maj 1986 – tredje og afsluttende behandling 
Fredag den 30. maj 1986 blev en ganske usædvanlig dag i Folketinget. Stemningen var fra starten 
høj. Det var sidste arbejdsdag før sommerferien, solen skinnede og nationen var i spænding på 
grund af landsholdets første deltagelse i VM i fodbold, hvor Danmark skulle spille sin første hamp 
mod Skotland om en lille uge, den 4. juni. Forslaget om TV 2 var sat som sidste punkt på 
dagsordnen. Og skulle Danmark have et TV 2, skulle det ske denne dag, ellers skete det aldrig, var 
den almindelige opfattelse360. Afstemningen var uforudseelig, og måske ville statsministeren sætte 
regeringens liv ind på en vedtagelse. Et valg lå måske lige om hjørnet. Men inden den med stor 
spænding imødesete afstemning skete der store ting, der nok kunne bringe medlemmerne i humør.  
 
Noget, flere opfattede som et statskup, var på trapperne! 
 
Mødet startede kl. 10 med mange tredjebehandlinger på dagsordenen. Der var usædvanlig stor 
aktivitet i salen under afstemningerne og de mange tredjebehandlinger af lovforslag, og første 
næstformand Knud Østergaard måtte kalde medlemmerne til orden flere gange (sp. 12470 og 

 
358 Søren Hansen fra Socialdemokratiet oplyste til Morgenavisen Jyllands-Posten den 27. maj, at S og SF vil afskaffe 
TV 2 i den form, som regeringen og De Radikale er blevet enige om, hvis de fik flertal i Folketinget efter et valg. 
359 17 medlemmer af Folketinget kan kræve navneopråb ved en afstemning. SF rådede over 21. 
360 Ifølge L 245, bilag 2 havde H. P. Clausen udtalt dette til pressen. Det skete endvidere den 30. maj 1986 til 
Morgenavisen Jyllands-Posten s. 13. ”Det er sidste udkald for TV2. Hvis TV2 ikke bliver vedtaget i dag, så varer det 
meget lang tid, før nogen vil gå i gang med at forsøge at skaffe et nyt flertal”. 
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12499). Måske var koncentrationen rettet imod TV 2-forslaget, som der åbenlyst blev snakket om i 
krogene. I hvert fald skete der det, at flertallet kom til at stemme forkert ved afgivelse af stemmer 
på L 259, der fastlagde en maksimumsgrænse for udskrivning af grundskyld. Forslaget fra 
regeringen rummede en grundskyldspromille på 18 og blev til regeringens forbløffelse vedtaget 
med bl.a. Socialdemokratiets og dele af Det radikale Venstres stemmer (sp. 12490). Straks derefter 
skulle der forhandles og stemmes om L 250, der også handlede om grundskyldspromiller. VS’eren 
Jørgen Lenger, der ikke ofte blev agterudsejlet i Folketinget, var den første der fattede, hvad der var 
ved at ske. Jeg citerer hans replik og fortsætter direkte med de andre indlæg:  
 
”Lenger (VS): Jeg skal oplyse, at VS vil stemme for dette forslag. Det fastlægger bl.a. en 
maksimumsgrundskyld på 24. Jeg vil gerne spørge socialdemokraterne, hvordan det harmonerer 
med, at man ved vedtagelse af et andet forslag lige har fastlagt en grundskyldspromille på 18. Mig 
bekendt kan man ikke have to forskellige maksimumsgrundskyldspromiller. 
Indenrigsministeren (Enggaard): Jeg kan bekræfte, at det også er min opfattelse, at regeringen har 
fået sit forslag vedtaget, og det takker jeg naturligvis et stort flertal for. 
 
Formanden [Svend Jakobsen]: Vi er i en lidt vanskelig situation. Så vidt formanden kan vurdere, 
vil en vedtagelse af det forslag, vi i øjeblikket har til behandling, kollidere med et i dette møde 
allerede vedtaget lovforslag. Jeg mener derfor ikke, vi umiddelbart kan færdiggøre behandlingen af 
dette forslag, og jeg skal derfor afbryde forhandlingen og udsætte mødet. Det genoptages i dag kl. 
13.00. Mødet udsat kl. 11.44. (sp. 12491)”. 
 
Gode råd var dyre. VS forlangte senere, at socialdemokraterne, der havde bragt Folketinget i den 
situation, at det ikke kunne udføre sig arbejde, som straf skulle betale kvajebajere til alle 
medlemmerne, som det var skik på ordentlige arbejdspladser361. 
 
Kl. 13 blev mødet genoptaget. Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet gik på talerstolen og 
beklagede det skete. Det burde ikke kunne forekomme. Han fortsatte: 
 
”Vi vil om lidt vedtage lovforslag nr. L 250, som man må konstatere i sit indhold strider mod det 
ved en fejltagelse vedtagne lovforslag, og det vil ikke være nogen god idé at lade to indbyrdes 
modstridende lovforslag indstille til stadfæstelse i statsrådet. Jeg har fået oplyst, at det ville være 
helt i overensstemmelse med grundloven at lade den skete fejl afhjælpe ved, at statsministeren 

 
361 Oplyst af journalist Poul Erik Magnussen, der den dag dækkede forhandlingerne for TV-Avisen, på en rundvisning i 
Folketinget for Frands Mortensen og Katrine Broby den 4. april 1995. Skou 1995 beskriver hele episoden og omtaler 
straffen som ”kvajebajere”. Folketingstidendes referent skriver blot ”øl” (sp. 12560). Jeg citeter det muntre sted: 
Lenger (VS): ”Det er jo en dejlig lun sommeraften udenfor. Dér kunne vi have siddet ude nu og drukket en kold øl. På 
en hvilken som helst anden arbejdsplads, hvor nogen lavede en  brøler af denne karakter, var de kommet til  at give øl 
til alle de andre, og det vil jeg opfordre den socialdemokratiske gruppe til at gøre. Ikke bare til folketingsmedlemmerne, 
for der er også andre, der har fået overarbejde; det gælder sekretærerne, det gælder de ansatte i huset, og det gælder 
pressen ikke mindst. Jeg synes socialdemokratiet skulle give en omgang øl til alle dem, der arbejder her i huset. [...] 
Fjerde næstformand (Ole Vig Jensen):Under indtryk af sagens særlige karakter og den sommerlige stemning, skal jeg 
ikke påtale det usædvanlige, men rimeligt velbegrundede forslag. (Munterhed). Anker Jørgensen (S): [...] Der blev 
stillet et konkret forslag som jeg går ud fra ikke skal til afstemning i salen. Jeg vil om det forslag sige, at jeg egentlig 
synes, det er et godt forslag, og jeg vil straks indlede forhandlinger med den radikale gruppe. Og kan vi blive enige om 
det, så vil jeg sige, at så følger vi det forslag op, som her blev stillet. [...]. Bernhard Baunsgaard (RV): Jeg skal 
henstille til den del af den radikale gruppe, der ikke var vågen, men ligesom socialdemokratiet sov, at de deltager i 
ølfesten.[...]”(sp. 12560-61). Der blev imidlertid aldrig givet kvajebajere. Heller ikke i dette spørgsmål kunne SD og 
RV dengang nå til enighed og træffe en kraftig beslutning. Lenger er i øvrigt sikker på han sagde ”kvajebajere”, oplyst 
pr. mail til Frands Mortensen november 2006. I FM’s arkiv. 
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undlader at lade lovforslag nr. L 259 indstille til stadfæstelse, og jeg skal på mit partis vegne 
opfordre statsministeren til at løse problemet på denne måde (sp. 12492)”. 
 
Forslaget fik imidlertid Jens Peter Jensen fra Venstre på talerstolen: ”Folketinget befinder sig i en 
ganske ejendommelig situation, og jeg vil gerne herfra sige, at jeg ikke kan acceptere, hvis 
statsministeren som repræsentant for den udøvende magt tilsidesætter, hvad et flertal i folketinget 
har vedtaget, ved at undlade at bære dokumenterne frem til underskrift for majestæten. Det er 
almindelig praksis, at den, der har begået en brøde, også kommer til at sone den. [...] Der er ikke 
spor i vejen for, at det næste forslag venter et år, men jeg beder om, at man er meget opmærksom 
på, at man ikke kommer på kollisionskurs inden for de statsretlige betragtninger” (sp. 12492-93). 
Han mener simpelthen, at flertallet er i gang med at bryde grundloven og begå statskup362. 
 
Bernhard Baunsgaard fra De Radikale støtter ham. Præsidiet har godt nok anbefalet den løsning, 
Lykketoft foreslog, men det bekymrer ham dybt. ”Efter min opfattelse kan denne akt af folketinget 
kun omgøres ved en lignende lige så stærk akt. Men når et enigt præsidium har foreslået denne 
fremgangsmåde, vil vi bøje os for det, men det er med den dybeste bekymring (sp. 12493)”. Også 
Hagen Hagensen fra De Konservative, der var jurist, anbefalede, at man ikke fulgte Lykketofts 
forslag. ”Jeg synes nok, at de, der bringer dette i forslag, har grund til at tænke sig godt om (sp. 
12493)”. Ole Espersen fra socialdemokraterne, der var professor i statsret, mente derimod, at dette 
godt nok ikke var en situation, der var forudset i grundloven, men han mente trods alt, at Lykketofts 
forslag var en ganske fornuftig løsning. Lenger ville også støtte Lykketofts forslag, men på 
betingelse af, at der er et bredt flertal, der stemmer for opfordringen til statsministeren. Ellers vil 
han ikke. 
 
Herefter udsatte formanden kl. 13.11 mødet til kl. 13.25. Kl. 13.25 meddelte tredje næstformand 
Lilli Gyldenkilde, SF, at mødet igen er udsat, nu til kl. 13.45. Kl. 13.45 var det anden næstformand 
Povl Brøndsteds tur til at udsætte mødet. Nu til kl. 14.15. Kl. 14.15 blev mødet udsat endnu en 
gang, nu af formanden, til kl. 14.30. Han forudsagde, at folketinget kl. 14.30 ville fortsætte 
behandlingen af sagerne. Og det skete. Folketinget gik videre i dagens dagsorden, efter at 
formanden havde berammet et nyt møde senere på dagen, hvor den afbrudte sag kunne 
genoptages363. Omsider så det ud til, at tinget kunne nå frem til TV 2-behandlingen. 
 
10.9. Sidste omgang 
Arne Stinus fra Det radikale Venstre havde som nævnt af Óli Breckmann meddelt i pressen, at han 
ville undlade at stemme. Stemmerne var derfor således: regeringspartierne inkl. Otto Steenholdt fra 

 
362 Det var imidlertid forkert. Professor Gorm Toftegaard Nielsen skriver i mail til Frands Mortensen, der havde bedt 
om en kommentar til sagen (Nielsen 2006): ”Jeg har svært ved at øjne noget, der blot ligner et statskup i dette. Efter min 
opfattelse bunder problemet i manglende fortrolighed med grundloven, når der opstår en ualmindelig situation. […]. I 
det eksempel, du nævner, er der intet til hinder for, at et flertal ophæver et vedtaget lovforslag. Der er heller ikke noget 
til hinder for at flertallet vedtager en ny promille. Det kan så være fornuftigt af statsministeren at indstille, at det først 
vedtagne lovforslag ikke stadfæstes, men bliver begge stadfæstet er det den seneste lov, der gælder. Og det må være den 
senest stadfæstede. Der, hvor man kunne tale om kup, var snarere, hvis regeringen havde stadfæstet den første 
vedtagelse, men undladt at stadfæste den sidste. Det er dog efter grundlovens mening regeringens ret at undlade at 
stadfæste et af folketinget vedtaget lovforslag. Det kan heller ikke kaldes et statskup, da grundloven så anviser den vej, 
at folketingets flertal må give regeringen et mistillidsvotum. Min konklusion er altså, at vi var langt fra et statskup, men 
at folketingets hjerner var gået på sommerferie”. 
363 I mellemtiden blev alt til rådighed stående statsretslig ekspertise fra Københavns Universitet tilkaldt for at rådgive 
om sagen. Den endte med, at S, SF, RV og VS fremsatte et beslutningsforslag (B 154 1985/86), der ophævede den lov 
(L 259), man ved en fejltagelse var kommet til at vedtage. Derefter kunne man så vedtage den lov, hvis behandling man 
havde afbrudt (L 250). 
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Grønland + 7 radikale = 87. S, SF, VS og Frp = 87. Tre ville undlade at stemme. Dvs. at regeringen 
behøvede enten Breckmann’s eller Maisteds stemme for at få forslaget vedtaget, og den anden 
måtte i så fald ikke stemme imod. 
 
Tastesen erklærer Socialdemokratiets principielle modstand imod reklamer. Og så spørger han, 
hvad Breckmann har fået for at stemme for forslaget. Breckmann er valgt på et program om ikke at 
blande sig i dansk indenrigspolitik, så hvis han stemmer, må han have fået noget for det364. Og hvad 
med Maisted? Denne burde jo klart gå imod forslaget, og hvis han alligevel stemmer for, ”så må det 
være fordi der her i de sidste minutter op til afstemningen er givet en indrømmelse. Er det 
bestyrelsesposter i et kommende TV 2 – bestyrelsesposter i Danmarks Radio har man jo fået, så det 
kan det ikke være – er det andre indrømmelser, der er givet, politiske, personlige eller af andet 
karakter?” (sp. 12530). Maisted svarer: ”Kulturministeren har meddelt mig følgende: at alle, der er 
med til at gennemføre lovforslaget, inddrages i de forhandlinger, der er aftalt, om udformningen af 
vedtægter og andre principielle forhold vedrørende opbygningen af TV 2 med tilhørende regionale 
stationer og vedrørende reklameaktieselskabet. Derfor stemmer jeg for lovforslaget” (sp. 12530-
31)365.  
 
Det får Ingerlise Koefoed til at lykønske kulturministeren og De Radikale. Nu er der flertal for 
regeringens TV 2-model, men det er hun naturligvis ikke glad for366. Óli Breckmann gik så på 
talerstolen for omsider at afsløre hvad han ville stemme. Han har måttet tage to hensyn. Rent 
lovteknisk var dette et dansk anliggende, og det bør derfor afgøres af dansk valgte politikere. Det er 
Folkeflokkens holdning, og det har han rygdækning for hjemme på Færøerne. Dvs., at han burde 

 
364 Ifølge Politikens leder den 31. maj havde den konservative gruppeformand Knud Østergaard måtte ringe til 
Folkeflokkens leder på Færøerne for at sikre Óli Breckmann imod repressalier, hvis han stemte på tværs af partiets 
ønsker. 
365 Terkel Svensson fra Morgenavisen Jyllands-Posten fortæller den 31. maj 1986 – her uden mellemrubrikker: ”Tre 
guldøl og et stykke A4-ark med fire linjer banede vejen for et dansk TV2. Det skete kun tyve minutter, før Folketinget i 
går tog fat på tredje og sidste behandling af TV2-forslaget. På værelse 384 på tredje etage på Christiansborg kunne tre 
mænd skåle for et dansk TV2. Kontoret tilhører Det radikale Venstres mediepolitiske ordfører, Jens Bilgrav-Nielsen og 
hans to gæster var kulturminister H. P. Clausen (K) og Den frie Demokrat, Ole Maisted. Flertallet var hjemme, og det 
gik således til: Ole Maisted, der fordi tre radikale ikke ville stemme for TV2-forslaget, var i en nøgleposition under 
afstemningen, meddelte ved middagstid i går, at han ville vælte TV2-forslaget ved at stemme imod, hvis han ikke fik et 
af sine to krav opfyldt. Maisteds krav for at stemme ja til TV2 var, at De frie demokrater skulle repræsenteres i TV2s 
fem mand store bestyrelse, eller også skulle de regionale TV-stationer, der er en radikal mærkesag, tages ud af forslaget. 
Dette ultimatum udløste en heftig ben-aktivitet på Christiansborgs lange gange. Jens Bilgrav-Nielsen fandt Ole Maisted 
og meddelte ham, at det faktisk ikke er meningen, at der skal sidde politikere i TV2s bestyrelse. Til gengæld sagde 
Bilgrav-Nielsen, at regeringspartierne og de radikale har aftalt at følge opbygningen af TV2 – man skal snakke om 
vedtægter for TV2, opbygning af et reklameaktieselskab og sammensætningen af TV2’s bestyrelse. Og Bilgrav-Nielsen 
tilføjede, at det ville være naturligt, om alle, der stemte for TV2, var med til at følge opbygningen. Det var nok for Ole 
Maisted. Den radikale TV2-forhandler skyndte sig tilbage til sit kontor for at ringe til kulturminister H. P. Clausen, der 
kom op på værelse 384. De to arkitekter bag TV2-forslaget satte et fuldstændigt blankt stykke A4-ark i skrivemaskinen 
og skrev følgende: ”Kulturministeren har bekræftet: At alle der er med til at gennemføre lovforslaget inddrages i de 
forhandlinger, der er aftalt, om udformningen af vedtægter og andre principielle forhold vedrørende opbygningen af 
TV2 med tilhørende regionale stationer og vedrørende reklameaktieselskabet”. Færdig! Ole Maisted blev tilkaldt og fik 
at vide, at der ventede et par guldøl og en snak om teksten. Maisted havde dog ingen indvendinger. Fra folketingets 
talerstol læste Ole Maisted kort efter kulturministerens erklæring op [spalte 12543], hvorefter han meddelte, at han nu 
agtede at stemme for TV2. Samtidig gav det færingen Oli Breckmann mulighed for også at stemme for TV2-forslaget 
uden at levere den afgørende stemme, som han netop havde frygtet”. Maisted viste som en anden Chamberlain papiret 
frem fra talerstolen, se spalte 12543. 
366 Optællingen så således ud:  Regeringen + De radikale (med tre der ikke ville stemme) = 87. Med Maisted 88. S, SF 
og VS = 83. Fremskridtspartiet havde fire mandater, dvs. oppositionen kunne højest få 87. Og Breckmann ville i hvert 
fald ikke stemme nej. 
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undlade at stemme. ”Men på den anden side har jeg som frisindet politiker den lige så stærke 
overbevisning, at nyhedstransmission og oplysning ikke kun er et dansk, men et fællesnordisk og 
derved et færøsk anliggende. Færøsk fjernsyn får to tredjedele af sit sendemateriale fra det 
nuværende danske TV-monopol, Danmarks Radio, og sender det videre i ufordøjet tilstand til den 
færøske offentlighed. Disse udsendelser er mange gange langtfra i overensstemmelse med den 
inderste overbevisning hos flertallet af Færøernes befolkning. Selv om den færøske befolkning 
overvejende er vestlig sindet, bruger det danske fjernsyn og derved desværre også det færøske den 
overvejende del af sendetiden til at kritisere USA og NATO, mens Sovjets udslettelseskrige i 
Afganistan, Indokina og Afrika forties. Dette må holde op; det er et principielt vigtigt spørgsmål. 
Danmarks Radio får stadig monopoltilladelse, hvis dette TV 2-forslag skulle falde, til at fremstille 
Arafat og Gadaffi som helteskikkelser og Israel og dets politikere som Sharon og Begin som en 
voldsstat og uansvarlige mennesker i Midtøsten. Det er bare ét eksempel: tiden her tillader ikke 
flere. [...]” (sp. 12539). Han er derfor glad for, at hans stemme ikke er udslagsgivende, hvad den jo 
ikke er på grund af hans gode samarbejde med Ole Maisted og Jens Bilgrav-Nielsen, som han 
takker. Flertallet er opnået, uden at han behøvede at afgive den afgørende stemme, og han kan 
derfor demonstrere sin opposition ”til den blodrøde front her i folketinget”. Så er der 
hjemmefronten: ”For at demonstrere min upåvirkethed over for de anklager og det hysteri, der har 
været at læse i socialdemokratiets og republikanernes aviser på Færøerne i dag, hvis 
folketingsrepræsentanter i alle år aldrig har markeret Færøerne, hverken i folketinget eller andre 
steder i det danske rige og aldrig har haft en selvstændig holdning til noget som helst, så vil jeg 
demonstrere og bevise min principielle støtte til en fri og demokratisk presse i TV ved at afgive min 
stemme under denne afstemning (sp. 12539). 
 
Til allersidst fremtvang Tinning fra VS efter tre forsøg (sp. 12544, 12550 og 12552) et svar fra 
kulturministeren, der senere blev ganske vigtigt i TV 2’s historie. Jeg citerer: 
 
”Tinning (VS) [...] Når der står i betænkningen om denne nye bestyrelse, ”...at der forud for 
beslutning om sammensætning af  bestyrelse vil blive foretaget sådanne politiske konsultationer, at 
der sikres en rimelig bred accept af beslutningen”, spørger jeg helt konkret og præcist – og jeg 
beder ikke kulturministeren være spåmand eller noget: vil det blive forstået som en rimelig bred 
accept, hvis regeringspartierne, det radikale venstre – endda hele gruppen – hr. Breckmann og hr.  
Maisted accepterer? (Tilråb fra statsministeren: ja, ja, det er et meget godt spørgsmål). Det synes 
jeg også, men så vil det være til at besvare. Jeg vil bare have et godt svar. Er det en rimelig bred 
accept? (Tilråb fra statsministeren: Nej). Det var godt. (Munterhed). 
 
Formanden: Det er kun det, der bliver sagt fra talerstolen, der med sikkerhed bliver ført til referat. 
 
Ministeren for kulturelle anliggender (H.P. Clausen): For at det kan blive ført til referat, skal jeg 
gentage, hvad der lød fra salen: svaret er nej. Men når jeg ikke går videre, end jeg gør nu, er det 
naturligvis, fordi jeg ikke vil stå og sammensætte en bestyrelse her i dag på dette sted. 
 
Hermed sluttede forhandlingen” (sp. 12552). 
 
Steen Tinnings spørgsmål og statsminister Poul Schlüters svar fra ministerbænken367 blev 
betydningsfuld for TV 2’s historie. Danmarks Radios øverste ledelse, Radiorådet, var efter 1973-
loven domineret af folketingspolitikere og partiudpegede medlemmer. Disse havde sjældent optrådt 

 
367 Jeg tror næppe Schlüter havde tilråbt taleren, hvis ikke stemningen havde været så hektisk, bl.a. forårsaget af den 
fejlagtige stemmeafgivning og det, der deraf fulgte. 
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som repræsentanter for den virksomhed, Folketinget havde sat dem til at lede, men oftere som 
forlængede arme for det parti, der havde valgt dem. Deraf de mange kriser i DR’s øverste ledelse, 
der havde ført til, at stort set hele det politiske spektrum ønskede at forlade den gældende ordning 
for udpegning af radiorådet, jfr. afsnit 9.2.5. 
 
TV 2’s bestyrelse skulle være anderledes. Den skulle fungere som bolværk for den daglige ledelse 
og medarbejderne i de storme og dermed følgende bølger, man kunne forudse ville vælte ind over 
det delvist reklamefinansierede TV 2. Men det kunne kun ske, hvis bestyrelsesmedlemmerne påtog 
sig ansvaret for at forsvare TV 2, og hvis de havde styrke og legitimitet til det. Det krævede, at de 
ikke var udpeget som og heller ikke blev opfattet som den siddende ministers lydige matroser. Ved 
udpegningen måtte ministeren derfor udvise integritet og dømmekraft og et bredt folketingsflertal 
måtte stå bag den samlede bestyrelse (ikke hvert parti sit medlem). Det må siges, at H. P. Clausen 
udviste de nødvendige egenskaber ved udnævnelse af den første bestyrelse – helt i forlængelse af 
Schlüters tilråb til Tinning. Det samme skete, da Kommunikationsminister Torben Rechendorff den 
23. juni 1990 genudnævnte de fem ministerudnævnte medlemmer af bestyrelsen.  Men gradvist 
sneg partirepræsentationen sig ind, første gang da socialdemokraterne fik bestyrelsen udvidet med 
deres egent medlem (Poul Koch, udnævnt til næstformand i 1992368). Og integriteten var ikke 
fremherskende ved Jytte Hildens, Elsebeth Gerner Nielsens og især Brian Mikkelsens senere 
udnævnelser af ”deres” bestyrelser. 
 
Lovforslagets skæbne blev bestemt ved navneopråb. Forslaget blev kl. 17.07 vedtaget med 73 
stemmer for (KF, V, RV, CD KrF, FD og Breckmann) mod 71 (S, SF, VS og FP). Tre stemte 
hverken for eller imod, nemlig De Radikale medlemmer Lone Dybkjær, Aase Olesen og Arne 
Stinus. 32 medlemmer var fraværende, og der var foretaget clearing. Lovens sidste sætning 
bestemmer, at den skal tages op til revision ”senest i folketingsåret 1990-91” (§3, stk. 5). 
 
Efter afstemningen modtog H. P. Clausen megen ros for, at det omsider var lykkedes at få vedtaget 
en lov om et dansk TV 2369. På trods af at han ingen parlamentarisk erfaring havde, ikke var 
medlem af Folketinget og kun havde været minister i to og en halv måned, havde han gjort det, der 
de seneste tre år havde forekommet umuligt. Han kunne straks efter den 1. juni tage på en tiltrængt 
ferie til Mexico for sammen med Helge Sander den 8. juni at se et danske fodboldlandshold på 
Neza Stadion pulverisere de tidligere verdensmestre fra Uruguay med 6-1 og ende med sammen 
med andre danskere at blive klappet gennem byen370. En velfortjent ferie mente næsten hele det 
borgerlige Danmark, og mange andre. H. P. var en populær person.  
 
Men. 
 

 
368 Udnævnelsen var et resultat af det forlig om tilbygning til den flerårige licensaftale, som regeringen indgik med 
Socialdemokratiet, SF, De radikale, CD og Kristelige Folkeparti den 11. december 1991(se f. eks. Banke, Michelsen & 
Rahbek 2004, s. 353 og afsnit 13.8). Poul Koch deltog i sit første bestyrelsesmøde den 20. marts 1992 som 
næstformand, se ”Referat af 73. møde i [TV 2-]bestyrelsen for TV 2 den 20. marts 1992”, s. 2. I FM’s arkiv. 
369 Bernhard Tastesen meddelte til pressen efter vedtagelse, at Socialdemokratiet i fremtiden vil respektere afgørelsen, 
hvad der var et dementi af Søren Hansens tidligere citerede udsagn. “Man kan ikke zig-zagge fra det ene yderpunkt til 
det andet. Vi har kæmpet helt frem til målstregen for at forhindre kommercielt fjernsyn, men nu har Folketinget 
vedtaget at starte med reklamer. Vi må vente og se, om man virkelig kan holde programpolitik og reklamer adskilt fra 
hinanden. Vi har vore tvivl, men vi må respektere afgørelsen, der er truffet, og se på tingene undervejs”, Morgenavisen 
Jyllands-Posten 1. juni 1986, s. 5. 
370 Frits Christensen i Morgenavisen Jyllands-Posten den 4. juni 2006, Indblik s. 4. 
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Inden jeg i næste kapitel ser nærmere på dette “men”, der senere udløste mange retssager både ved 
danske domstole, ved Retten i Første Instans og ved Den Europæiske Unions Domstol, vil jeg 
indplacere institutionen TV 2 i det danske mediesystem. Det er da TV 2’s mediesystemiske 
positioner og relationer samt statens rolle i forhold til TV 2, der beskrives. 
 
10.10. TV 2’s positioner i mediesystemet 1986 
Inden jeg tager fat på at beskrive de positioner, TV 2 ville få på de forskellige markeder, ser jeg 
igen nærmere på hvilket TV 2, der er tale om. Konstruktionen var meget ejendommelig, jfr. afsnit 
0.10.2. TV 2 bestod af en hovedstation i Odense, otte selvstændige regionale stationer placeret i 
hovedstaden og i provinsen, et statsligt aktieselskab, TV 2/Reklame A/S, der solgte 
reklamepladesen i de landsdækkende og regionale udsendelser, samt TV 2-fonden, der finansierede 
driften af de ni programproducerende enheder. Bestyrelsen for den centrale enhed i Odense var den 
overordnede bestyrelse for de programproducerende enheder, men de otte regionale stationer var 
selvstændige enheder med egne bestyrelser, direktion og repræsentantskaber. Den centrale 
bestyrelse kunne ikke bestemme over de regionale enheders programpolitik, der alene var reguleret 
af loven og Vedtægten. Den centrale bestyrelse var heller ikke bestemmende for størrelsen på de 
regionale enheders indtægter eller på den økonomiske styring. Som led i det forslag til rammbudget 
for den samlede virksomhed, som den centrale bestyrelse skulle indsende til ministeren (jfr. næste 
afsnit 10.12), skulle den godt nok foreslå størrelsen på overførsler til hver regional enhed, men det 
var ministeren, der suverænt fastsatte beløbet som en del af vedtagelsen af det samlede 
rammebudget for de regionale og den landsdækkende virksomhed. Den måde, de enkelte regionale 
enheder agerede på de regionale markeder på, havde den centrale bestyrelse ingen indflydelse på, 
hvorfor den heller ikke kunne være ansvarlig for, hvordan den regionale enheds markedsstyrke 
udviklede sig i forhold til eventuelle konkurrenter. Hverken den centrale bestyrelse eller de 
regionale bestyrelser var ansvarlige for indtægter, men de var det hver for sig for styrken i forhold 
til seertal, herunder eventuelle prioriteringen af programpolitikken i forhold til forskellige 
målgrupper. Der var derfor ingen koordinering af den samlede programpolitik på mediemarkederne. 
 
TV 2, bestående af den landsdækkende og de regionale programvirksomheder, var til stede på de 
fire indbyrdes forbundne tv-markeder. På det transnationale i konkurrence med nabolands-tv om 
seernes opmærksomhed og i konkurrencen med satellit-tv om både opmærksomhed og 
reklamepenge. I maj 1986 sendte bl.a. Sky Channel og Music Box reklamefinansierede 
programmer, der kunne ses i Danmark. Hybridnettet og kombinationen af fællesantenner og 
paraboler var skræddersyet til modtagelse af mere reklamefinansieret satellit-tv, og det ville 
naturligvis blive muligt at målrette noget af dette udenlandske tv til danskere. Hvilken økonomiske 
styrke, sådanne fremtidige konkurrenter kunne generere, var det dog vanskeligt at sige noget om. 
Men at sådanne konkurrenter ville komme, var faktisk en af begrundelserne for at oprette TV 2, der 
som mission også have at tage kampen op med det udenlandske for at beskytte dansk kultur. 
 
På det nationale tv-marked var TV 2 i konkurrence med Danmarks Radio om opmærksomhed, mens 
TV 2 indtil videre var alene på det nationale og regionale tv-reklamemarked. Loven forudsatte, at 
TV 2 Reklame A/S ville blive i stand til at overføre 375 mio. kr. årligt til TV 2-systemet. Da TV 2’s 
andel af licensen skulle blive 165 mio. kr., ville TV 2’s samlede indtægter blive 540 mio. kr., hvad 
der stort set var det samme som de skønnede udgifter til udsendelse af de ca. 1.000 timers 
programmer, der var målet i opbygningsfasen. Danmarks Radio havde i 1985 rådighed over 934 
mio. kr. til tv, og sendte 2.981 timer. TV 2 var i den grad en lillebror på det nationale tv-marked, 
når det gjaldt penge og sendetid. 
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TV 2 var endvidere i konkurrence med lokale tv-stationer om opmærksomhed. Reklamer var ikke 
tilladt i lokal-tv, men det kunne måske komme, men umiddelbart var konkurrencen svag. 
Socialdemokratiet og fagbevægelsen havde kæmpet imod reklamer i tv, men nu var de vedtaget, og 
så kunne holdningen ændre sig. Hvis fagbevægelsens bestræbelser på at opbygge networkede lokal-
tv-stationer med reklamer lykkedes, kunne det blive en stærk konkurrent. I København var TV 2 i 
konkurrence med Kanal 2, der anvendte abonnement og dekodere som finansieringskilde, hvad TV 
2 havde forbud imod. Og Kanal 2 havde fået nye kapitalstærke ejere, jfr. afsnit 6.5.2. 
 
For en umiddelbar betragtning var TV 2’s økonomiske situation god på grund af det duale 
finansieringssystem med indtægter fra både reklamesalg og licens og med en statslig lånegaranti 
som bagstopper. Men reelt var den yderst usikker. Udgifterne til programmerne var skønnet på 
baggrund af ældre beregninger, hvori de omfattende omkostninger til afdrag og forrentning af 
etableringslånet og sendersystem-lånet på tilsammen 910 mio. kr. ikke indgik. Der var sat 
spørgsmålstegn ved størrelsen på overskuddet ved drift af TV 2 Reklame A/S, endda uden at 
inddrage effekten fra mulige konkurrenter. Og det var nok den største udfordring: ville Folketingets 
politikere være i stand til at beskytte TV 2 imod konkurrence fra de transnationale, 
reklamefinansierede tv-stationer, og ville de opretholde TV 2’s monopol på reklamer i danske 
elektroniske medier? 
 
10.11. TV 2’s mediesystemiske relationer 
Her gælder det først programstyring og økonomistyring.  
 
Folketinget havde ikke indsat et Programudvalg med de beføjelser, dette havde i DR. Det 
programråd, der skulle oprettes, var ikke en del af ledelsen af TV 2, men havde alene fået en 
rådgivende funktion. Det kunne drøfte TV 2’s programvirksomhed på møder 2-3 gange om året og 
komme med udtalelser til bestyrelse og driftsledelse, ikke til ministeren.  Programrådet var en 
narresut til de lytter- og fjernseerforeninger, der allerede havde mistet indflydelse i DR. Ejerens 
programstyring skete i stedet via lovens og Vedtægtens tekster (Bekendtgørelse om vedtægt for TV 
2, nr. 483 af 3. juli 1987). Der var samlet set tale om krav, der svarede til de, der var gældende for 
DR. Loven var kortfattet, idet den alene krævede, at der “ved programlægningen skal […] lægges 
afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen i de regionale TV 
2-virksomheder […] skal der endvidere lægges vægt på tilknytning til regionen” (§ 15 k, stk. 1). 
Vedtægten uddybede dette: “TV 2 har i sin landsdækkende virksomhed til opgave at udsende 
fjernsynsprogrammer, der omfatter nyheds- og aktualitetsstof, oplysning, underholdning, kunst og 
kultur, idet der tilstræbes kvalitet og professionalisme. Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af 
programbudgettet består af dansk/nordisk produktion. TV 2 har et særligt ansvar for at gengive, 
kommentere og beskrive den udvikling og kultur, der præger landets forskellige dele. I sin 
formidling af nyheds- og aktualitetsstof skal TV 2 altid tilstræbe saglighed og upartiskhed. Det 
samlede programudbud skal sammensættes under hensyn til ønsket om alsidighed og 
mangfoldighed. Programmer rettet mod mindre målgrupper skal indgå som et naturligt led i TV 2s 
sendevirksomhed” (§ 3, stk. 2). Vedtægten pålagde endvidere den nationale programplanlægning at 
inddrage regionalt stof af landsdækkende interesse. Dette var de indholdsmæssige krav, der blev 
stillet til TV 2. Den centrale bestyrelse måtte selv udmønte disse, og der var i TV 2-systemet ingen 
efterkontrol af programmerne eller den samlede programflade. Årligt skulle bestyrelsen til 
ministeren afgive en “beretning over den samlede TV 2 virksomhed. Reviderede regnskaber for den 
landsdækkende og for de regionale virksomheder vedlægges” (§16, stk. 2). Heller ikke ministeren 
var derfor kontrollerende i forhold til programindholdet. 
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Bestyrelsen, der både havde programansvaret og det økonomiske og politiske ansvar, var ganske 
lille og blev udpeget af ministeren, ikke af Folketinget, der heller ikke havde indstillingsret. 
Danmarks Radios Radioråd havde i 1986 24 medlemmer, TV 2’s bestyrelsen fik syv. Fem blev 
udpeget af ministeren, medarbejderne ved den landsdækkende virksomhed valgte én uden 
stemmeret, og det samme gjorde de regionale bestyrelser. De ministerudpegede medlemmer skulle 
tilsammen repræsentere “mediemæssig, kulturel og ledelsesmæssig indsigt” (lovens § 15 l, stk. 1). 
Medlemmer af Folketinget kunne ikke indgå i bestyrelsen. Her kom den professionelle model 
således tilbage efter de dårlige erfaringer med den politiske ledelsesmodel i DR. Og i programrådet, 
i de regionale repræsentantskaber og bestyrelser blev civilsamfundet enerådende.   
 
Den egentlige økonomistyring skulle forløbe i fem faser. Først skulle den centrale bestyrelse til 
ministeren indsende et forslag til budgetramme med hovedtal for drifts- og anlægsudgifter samt 
forlag til hvor meget, der skulle overføres til hver enkelt regional station. Desuden skulle 
bestyrelsen komme med forslag til, hvor meget der skulle overføres fra TV 2-fonden samt redegøre 
for forventede egenindtægter, bl.a. fra salg af programmer. Derefter fastlægger ministeren sammen 
med Finansudvalget den andel af licensen, “der kan anvendes til TV 2-virksomheden”, og den andel 
“af overskuddet ved reklamering i TV 2, der kan anvendes til TV 2-virksomheden” (Vedtægtens 
§14, stk. 1). Ministeren fastsætter endvidere selv uden om Finansudvalget budgetrammen for den 
samlede TV 2-virksomhed herunder, hvad der skal overføres til hver regional station. Herefter 
vedtager bestyrelsen et budget, hvori indgår pengene fra TV 2-fonden samt egne indtægter. Og 
endelig reviderer Rigsrevisionen den landsdækkende virksomheds regnskab, der indsendes til 
ministeren, der dog ikke skal godkende det. Jeg fremhæver, at de beløb, der fra overskuddet ved 
drift af TV 2 Reklame A/S overføres “til TV 2-virksomheden”, ikke overføres direkte til TV 2, men 
til TV 2-fonden. Det samme gælder andelen af licensen. Størrelsen på disse beløb har principielt 
ikke noget at gøre med den budgetramme, som ministeren fastlægger. Der kan derfor komme mere 
eller mindre ind i TV 2-fonden, end der overføres til TV 2. Ministerstyringen i forhold til TV 2’s 
driftsmidler er direkte, men ikke totalt omfattende. Driften finansieres af budgetrammens midler og 
af egne indtægter. Det åbner en kattelem for TV 2’s økonomi i forhold til ministeren, idet 
egenindtægterne ligger uden for budgetrammen. I forhold til det regelsæt, Danmarks Radio var 
underlagt efter 1973-loven, jfr. afsnit 9.2.5, er denne økonomistyring lempelig. TV 2’s udspil skulle 
kun rumme hovedtal for budgetrammen, mens DR også skulle oplyse om samtlige lønninger og 
honorarer, DR forventede at udbetale, data om personaleforbrug, oprettelse og nedlæggelse af 
stillinger, m.m. Det endelige budget, DR vedtog efter ministeren havde fastlagt rammerne, skulle 
denne desuden godkende, hvad han ikke skulle i forhold til TV 2. Når budgetrammen var fastlagt, 
havde TV 2 rådighed over pengene. Men ministeren havde naturligvis mulighed for at ændre i 
budgetrammen, da den ikke var vedtaget af Finansudvalget. 
 
Men TV 2 havde som Danmarks Radio ingen indflydelse på fremskaffelse af pengene, og her viste 
det sig, at de finansieringsformer, der gjaldt for TV 2, og som jeg nu ser på, kunne skabe særegne 
problemer endda for begge virksomheder. 
 
TV 2 fik de penge, som virksomheden ikke selv kunne tjene ved salg af programmer m.v., fra TV 
2-fonden. TV 2-fonden fik sine dels fra overskud i TV 2 Reklame A/S, dels fra andel af licensen, 
dels fra låneoptagelse. Overskuddet i TV 2 Reklame A/S fremkom ved salg af annonceplads i 
tilknytning til TV 2’s landsdækkende og regionale programvirksomhed. Princippet i TV 2’s 
finansieringsform var, at TV 2’s programvirksomhed var adskilt fra den indtjening, der kom fra 
reklamesalget. Der skulle være vandtætte skotter imellem udgifter og indtægter. Imidlertid vil 
prisen på reklamepladesen i det lange løb afspejle seertallene til de programmer, der ligger forud for 
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og efter tv-reklamerne. Populære programmer genererer stor indtjening, hvad programmer med små 
seertal ikke gør. Indtægterne, der skal finansiere programmerne, bliver således koblet sammen med 
programmernes seertal, der igen er afhængige af programmernes indhold. Opfyldelsen af de public 
service-krav, der var stillet til TV 2, krævede passende indtægter, hvoraf nogle skulle skaffes ved 
salg af reklameplads. Dette salg var i konkurrence med salg af reklameplads i udenlandske tv-
kanaler fra satellitter, nabolands-tv og måske i fremtiden også dansk lokal-tv. Kom der ikke 
tilstrækkeligt ind i TV 2-fonden fra salg af reklameplads, kunne de to andre finansieringsformer 
bruges til kompensation. TV ’s licenspenge var imidlertid i konkurrence med DR’s licenspenge om 
andelen, da brugerne af tv-apparaterne skulle betale en samlet licens. Derved blev TV 2’s 
licensindtjening koblet til Danmarks Radios behov for licens. Det samme gjaldt den modsatte vej. 
DR’s licenspenge blev afhængige af TV 2’s behov for licensmidler til TV 2-fonden. Hvis TV 2-
fonden fik rigeligt fra TV 2 Reklame A/S, blev det ikke nødvendigt med store dele af den samlede 
licens. TV 2 og Danmarks Radio var som nævnt på det landsdækkende tv-marked i konkurrence om 
seernes opmærksomhed. Gik det TV 2 godt i denne sammenhæng, blev licensbehovet mindre. Men 
klarede Danmarks Radio sig bedst, blev TV 2’s licensbehov større. At licens indgik i TV 2-fonden 
som en finansieringsform, koblede derfor DR og TV 2 mediepolitisk sammen hos ministeren og 
Finansudvalget.  
 
Den sidste finansieringsform, der angik TV 2-fonden, var mulighed for låneoptagelse. Som led i 
bestræbelserne for at adskille TV 2’s programvirksomhed fra salget af reklameplads, indeholdt 
loven den mulighed, at mangler i TV 2-fonden i forhold til den fastlagte budgetramme kunne 
udlignes ved låneoptagelse. Ministeren skulle med Finansudvalgets tilslutning årligt fastlægge 
størrelsen på den statsgaranti, som TV 2’s bestyrelse kunne trække på, hvis TV 2-fonden ikke var i 
stand til at leve op til budgetrammen. Herved blev TV 2-økonomien koblet direkte til statsbudget, 
hvad Kulturministeren ellers havde erklæret i Folketinget ikke var tilfældet371. Som del af 
finansieringen af TV 2’s etablering kunne TV 2 optage yderligere lån. “Finansministeren 
bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende 
forpligtelser” (lovens §15w, stk. 4). Også denne statsgaranti måtte belaste statskassen, og dermed 
være statsstøtte til TV 2. Endelig havde loven stillet som en mulighed, at TV 2 inden licens blev 
opkrævet i fuldt omfang efter forhandling med Danmarks Radio og efter ministerens bestemmelse 
med Finansudvalgets tilslutning kunne anvende dele af de licensmidler, der lå i Danmarks Radios 
Radiofond (lovens § 3, stk. 3 og 4). 
 
10.12. Statens regulering af TV 2 
TV 2’s mediesystemiske relationer var de, der fulgte af staten som ejer, og af de valgte kontrol- og 
finansieringsformer. Men staten var også regulator, og som sådan havde den fastlagt en række 
forhold, der var uafhængige af ejerskab, og som i princippet kunne have omfattet et TV 2 med 
andre ejere. Det gjaldt afgrænsning af finansieringsformer, reklametid og placering af reklamerne, 
reklamernes indhold, kontrol med reklamernes indhold, sendetidsfordeling, sendersystem og 
frekvensanvendelse, programanskaffelse, hjemsted, samt klagemuligheder over programmer,  
 
Finansieringsformer. Som nævnt var salg af reklameplads og licensindtægter samt egne indtægter 
ved bl.a. programsalg de tilladte finansieringsformer. Låneoptagelse med statsgaranti var tilladt i 
opstartsperioden, tv-bingo og abonnementsfinansiering forbudt. Dekoderfinansiering var overladt til 
lokal-tv, in casu Kanal 2’s udenlandske ejere. 

 
371 Kulturminister H. P. Clausen i sin sidste replik ved førstebehandlingen: “Det, vi taler om her, er ikke et 
statsfinansieret TV 2. Tvært imod er det et TV 2, som kommer til at forløbe uden for det statslige finanssystem” (sp. 
10391, FF 1985-86). 
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Reklamer skulle sendes i blokke mellem programmerne og var begrænset til 5 minutter pr. dag på 
regionalprogrammerne og ti minutter på det landsdækkende program. Breaks var forbudt. Der måtte 
ikke reklameres for lægemidler, øl, vin, spiritus og tobak. Heller ikke for økonomiske 
interessegrupper, religiøse og politiske anskuelser. Ministeren oprettede et TV-reklamenævn, der 
skulle påtale tilsidesættelse af regler for reklamernes indhold. Disse påtaler kunne TV 2 Reklame 
A/S blive pålagt at offentliggøre i reklamesendetiden. Ligeledes kunne TV-reklamenævnet pålægge 
TVR at berigtige fejlagtige oplysninger om faktiske forhold, der blev bragt i et reklameindslag. 
Sådanne pålæg ville mindske TVR’s indtægter. 
 
Sendetid og sendetidsfordeling. I lovens bemærkninger var det nævnt, at den samlede sendetid i 
etableringsfasen kun skulle være 1.000 timer, med 850 timers landsdækkende og 150 timer 
regionalt. På længere sigt 1.500 timer. Ifølge Vedtægten skulle bestyrelsen stille forslag om 
sendetid og fordeling af sendetid mellem de landsdækkende og de regionale udsendelser i 
tilknytning til forsag til budgetramme. Ministeren skulle imidlertid kun fastsætte 
sendetidsfordelingen, ikke den samlede sendetid. Hverken de 1.000 eller de 1.500 timer var 
lovfæstet. Kernen i fordelingen måtte være fastlæggelse af de regionale udsendelsers placering og 
varighed. Resten måtte være op til den landsdækkende virksomhed. 
 
Sendersystem og frekvensanvendelse. TV 2’s programmer skulle sendes fra et nybygget 
sendersystem, bestående af senderstationer med 16 master og en del kanalomsættere. Herved blev 
regional opdeling mulig. Det ene af de ubrugte UHF-frekvenssæt skulle anvendes i første omgang 
til både de landsdækkende og de regionale programmer. I loven og ved Folketingets behandling af 
loven blev det nævnt, at der på sendermasterne senere kunne tilføjes ekstra sendere, der anvendte 
det tredje, landsdækkende frekvenssæt. Herved kunne der fra hver sendermast sendes to 
programmer samtidigt. Det kunne f.eks. hermed blive muligt at sende regionale programmer 
samtidigt med de landsdækkende eller de ekstra frekvenser kunne anvendes til lokale tv-
programmer fra hver af de 16 senderstationer eller man kunne oprette et TV3372. Lovens 
bemærkninger oplyser, at hvis senderstationerne anvendes til andre teletjenester – og andre tv-
kanaler må man kunne tilføje – vil der ske en reduktion af TV 2’s betaling for tv-spredningen. 
Sendersystemet blev oprettet og ejet af P&T, TV 2 skulle betale drift, renter og afskrivning på det 
lån, P&T optog for at finansiere bygning af sendernettet. 
 
Programanskaffelse. TV 2 blev skabt som en entreprisestation. Både den landsdækkende og de 
regionale virksomheder skulle i det væsentlige kun producere nyheds- og aktualitetsudsendelser. 
Det øvrige programmateriale skulle købes “ude i byen”. For det ikke-danske programmateriale var 
dette intet problem, det havde DR gjort i mange år. Men hvad var der af dansk materiale at købe 
ude i byen? Et af formålene med TV 2 var – som H. P. Clausen sagde ved fremlæggelse af 
lovforslaget – at give stimulans til danske produktionsmiljøer,  som får endnu en kanal at få deres 
produktioner ud igennem. “Det betyder et tilskud til dansk film, idet forudsætningen for 
overhovedet at holde en dansk filmindustri i gang er, at man får øget mulighederne for at afsætte 
videoproduktioner, fjernsynsproduktioner” (sp. 10373). Men ud over Nordisk Film, der havde været 
producent både af DR’s entrepriseproduktioner og af indholdet i Weekend-TV, var der så godt som 
ingen professionelle, uafhængige entrepriseselskaber. TV 2 havde ikke  tilladelse til selv oprette 
dem, men TV 2 måtte på en eller anden måde finansiere deres oprettelse, ellers var der ingen at 
købe programmer fra. Men havde TV 2 midler til denne langsigtede investering i etablering af en 

 
372 Jeg nævner igen, at de regionale tv-stationer ikke havde egne sendetilladelser, så de kunne ikke umiddelbart gøre det. 
Men sådanne tilladelser kunne de naturligvis få senere, hvis der var flertal for det. 
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robust dansk entreprisebranche? Hvis det ikke var eller blev tilfældet, ville entreprisebranchen 
komme til at består af en række små selskaber, der var afhængige af en enkelt eller to årlige 
programproduktioner. Nordisk Films dominerende position ville i så fald blive yderligere 
cementeret. 
 
Hjemsted. Loven fastlagde ikke den landsdækkende TV 2-virksomheds hjemsted. Men Det radikale 
Venstre, der havde været afgørende for lovens vedtagelse, fastholdt, at det skulle være “Vest for 
Storebælt”, jfr. Bilgrav-Nielsens bemærkning til H. P. Clausen, nævnt i afsnit 10.1. Det blev – på 
trods af TV 2-bestyrelsens ønske – Odense. Den centrale bestyrelse havde ønsket en placering af 
virksomheden i København og mente, at en placering vest for Storebælt ville belaste virksomheden 
økonomisk og prestigemæssigt samt svække dens mulighed for at skabe reel konkurrence til DR’s 
nyhedsudsendelser. Størrelsen af de ekstra udgifter blev aldrig beregnet men skønnet til ca. 25. mio. 
kr. årligt373. De regionale bestyrelser fastlagde selv deres virksomheders hjemsted. 
 
Berigtigelse og klager over programmer. TV 2 blev underlagt det Radionævn, der allerede var 
oprettet, jfr. afsnit 9.4.3. 
 
Samlet set var disse regulerende bestemmelser ganske omfattende. Men som Kulturminister H. P. 
Clausen sagde det ved førstebehandlingen, var der alene tale om en styring af det økonomiske 
område, ikke det programmæssige, og det gjaldt både staten som ejer og som regulator. Det 
vigtigste i loven synes derfor at have været at afklare de mediesystemiske forhold. Om de så ville 
medfør et andet programindhold end Danmarks Radios374, er en anden sag, der ikke vil blive 
afklaret i denne afhandling, hvor indholdsanalyser ikke indgår. Det, der vil indgå senere i 
fortællingen, er politikernes udtrykte opfattelser af indholdets karakter, således som disse blev 
formuleret som motiver i de mediepolitiske forhandlinger (jfr. afsnit 0.13.2). 
 
10.13. Staten som financier 
På trods af H. P. Clausens ord om, at TV 2’s finansiering forløb helt uden for det statslige 
finanssystem, var det dog klart, at det var staten, der fremskaffe de midler, der indgik i TV 2-
fonden, hvorfra nogle blev ført videre til TV 2. Ifølge det budget, der indgik i lovforslaget, skulle 
TV 2 i opbygningsfasen modtage 540 mio. kr. årligt (spalte 5721-24).  Det ville ændre lidt på den 
samlede statslige andel af udgifter til indholdsproduktion, ligesom det ville øge statens andel af den 
samlede statsstøtte, jr. tabel 10.1. 
 
Tabel 10.1. Størrelse i mio. kr. og fordeling af statsstøtten i % i 1985-86 før og efter oprettelse af TV 2 
 
     Før  Efter 
Private     3.907  3.907 
Stat     1.695  2.235 
Stats andel    76%  81% 
Støttens andel af de samlede udgifter 40%  45% 
   

 
373 Referater af den centrale bestyrelses møder nr. 4-12. I FM’s arkiv. 
374 Bertel Haarder, Venstre, den 11. februar 1982 i Folketinget: “Vi må have en alternativ radio- og TV-station helt 
uafhængig af Danmarks Radio med en helt anderledes struktur, med helt nye, anderledes overenskomster, med total 
frihed fra de holdninger, som er fremherskende i Danmarks Radios afdelinger og i radiorådet” Se også afsnit 5.7.1-2. 
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Den samlede statsstøtte blev øget med godt en halv milliard kr. Støttens andel af udgifterne gik op 
fra 40% til 45%. Og statens mediers andel af statsstøtten blev øget fra 71% til 80%. Staten spillede 
en stadig større rolle i mediesystemet, - ejermæssigt, økonomisk og reguleringsmæssigt. 
 
Det borgerlige Danmark havde fået kontrol med en landsdækkende tv-kanal, men på bekostning af 
en øget statslig indflydelse på regulering og finansiering af det samlede mediesystem.  
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Kapitel 11. Statsstøttereglerne, status 1986 
 
11.0. Men 
Kapitel 10 beskrev vedtagelse af TV 2-loven. Imidlertid blev forløbet i afsnit 10.9 afsluttet med et 
lille “men”, og jeg skal nu forklare hvorfor.  
 
Det fremgik af afsnit 4.5, at nye former for statsstøtte skal anmeldes til Kommissionen, og at 
Medlemsstaten ikke må iværksætte dem, før Kommissionen ved en endelig Beslutning har 
godkendt dem. Som ansvarlig minister skulle H. P. Clausen derfor anmelde TV 2-loven til 
Kommissionen, hvis der var tale om en ny statsstøtteordning. TV 2-loven blev ikke anmeldt. Som 
afslutning på Del IV skal jeg i dette kapitel gennemgå status for statsstøttereglerne, således som de 
var, da TV 2-loven blev vedtaget, og derved bliver det muligt at se, om Danmark havde overholdt 
reglerne, som de blev fortolket i 1986. Det er derfor ikke alle dele af statsstøttereglerne, der bliver 
behandlet, men kun de, der vedrører TV 2-loven, og yderligere kun de, der havde ændret status eller 
var blevet behandlet af Domstolen siden 1973. 1973-situationen er beskrevet i kapitel 4.  
 
11.1. Er tv omfattet af konkurrencereglerne? 
Som nævnt i afsnit 4.1. er statsstøtteartiklerne i EF-Traktaten en del af de samlede 
konkurrenceregler. Og som det fremgår direkte af teksten i traktatens artikel 86, stk. 2, er 
“virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 
[…] underkastet konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt 
eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem”.  
 
Den 30. april 1974 afsagde EF-Domstolen dom i sagen C-155/73 Sacchi (Sml. 1975 I-411). Sagen 
handlede om hvorvidt det var i overensstemmelse med Traktaten, at det italienske stats-tv, RAI, 
havde monopol på tv-udsendelse, herunder udsendelse af tv-reklamer. Domstolen slog fast, at 
“fjernsynsudsendelser, heri medregnet reklameudsendelser, henhører som sådanne under traktatens 
regler om tjenesteydelser” (dommens operative del, pkt. 1). RAI’s aktivitet er altså at levere en 
tjenesteydelse, og Domstolen anerkender i præmis 14 og 15 samt den operative dels stk. 4, at RAI 
er omfattet af traktatens artikel 86, stk. 1, der er en del af konkurrencereglerne. TV 2 er derfor også 
omfattet af konkurrencereglerne. 
 
11.2. Er TV 2 en virksomhed? 
TV 2 er imidlertid kun omfattet af konkurrencereglerne, hvis TV 2 er en “virksomhed”. Sacchi-
dommen refererede den italienske og den tyske regering for, “at fjernsynsinstitutionerne udfylder en 
opgave af kulturel og oplysende karakter i offentlighedens interesse, og derfor ikke er 
»virksomheder« i traktatbestemmelsernes forstand” (præmis 13). Dette afvises ikke direkte af 
Domstolen, men den behandler hele dommen igennem RAI som en virksomhed. 
 
Svaret på spørgsmålet blev imidlertid tydeliggjort ved dommen C-78/76 Steinike og Weinlig af 22. 
marts 1977 (Sml. 1977 I-595). Her havde Forbundsrepublikken Tyskland spurgt Domstolen, “om 
udtrykket »virksomheder eller visse produktioner« i EF-Traktatens artikel 87 kun omfatter private 
foretagender eller tillige offentligretlige institutioner uden et hvervsmæssigt formål”.  
 
Domstolen svarede: “Traktatens artikel 86, stk. 1 lyder således: „Medlemsstaterne afstår, for så vidt 
angår offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrømmer særlige eller eksklusive 
rettigheder, fra at træffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med denne Traktats 
bestemmelser, navnlig de i artiklerne 7 og 81-89 nævnte«;  
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samme artikels stykke 2 bestemmer: »Virksomheder, der har fået overdraget at udføre 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale monopoler, er 
underkastet denne Traktats bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen 
af disse bestemmelser ikke ret ligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er 
betroet dem. Udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod 
Fællesskabets interesse«.  
 
Det fremgår af denne bestemmelse, at traktatens artikel 87 omfatter samtlige private eller offentlige 
virksomheder og samtlige produktioner i disse virksomheder alene med forbehold af artikel 86, stk. 
2” (præmis 16-18).  
 
Det betyder med andre ord, at uanset, om man opfatter TV  2 som en “offentligretlig institution 
uden et erhvervsmæssigt formål”, eller om man anser den for en offentlig institution med et sådant 
formål, vil den falde ind under statsstøttereglernes artikel 87, stk. 1. At TV 2 var statsejet fratog 
ikke staten og TV 2 for at overholde konkurrencereglerne, inkl. bestemmelserne om statsstøtte. 
Staten kan således godt give statsstøtte til sine egne virksomheder, men konkurrencereglerne skal 
overholdes. 
 
Imidlertid er der – som det ses ovenfor – en mulighed for, at TV 2 og staten alligevel ikke er 
forpligtet til at overholde statsstøtteforbuddet i artikel 87, stk. 1, hvis nemlig overholdelse af dette 
forbud “retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem”, som der 
står i artikel 86, stk. 2. Både den italienske og den vesttyske regering havde i Sacchi-dommen anført 
det samme, nemlig at “[fjernsynsinstitutionerne] i alt fald [har] fået overdraget udførelsen af 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, således at de kun er underkastet traktatens 
bestemmelser og navnlig konkurrencereglerne i det omfang, anvendelsen af disse bestemmelser 
hverken retsligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem” 
(præmis 13). Og om TV 2 ikke skulle være i stand til at løse den pålagte opgave – nemlig at 
tilvejebringe og sprede landsdækkende og regional fjernsynsprogrammer og ved programlægningen 
lægge afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, som der står i TV 2-lovens § 15k, 
stk. 1, (jfr. afsnit 10.2) samtidig med, at konkurrencereglerne blev overholdt – er et af de helt 
centrale spørgsmål i TV 2’s historie. Og det blev ikke besvaret i 1986. Men udgangspunktet var i 
1986 ubetvivleligt, at TV 2 var en virksomhed. 
 
11.3. Er licens statsmidler? 
TV 2’s drift skulle finansieres af licens og af overskud fra drift af reklameselskabet TV 2/Reklame 
A/S, og selve etableringen blev finansieret af lån fra staten og via overførsler af midler fra DR’s 
Radiofond. Statsstøtte er kun statsstøtte, hvis der er anvendt “statsmidler under enhver tænkelig 
form”. Er en fordel til en virksomhed ydet uden brug af statsmidler, kan der ikke være tale om 
statsstøtte, jfr. dom af 24. januar 1978 i C-82/77, Van Tiggele, (Sml. 1978 I-25 s. 25, præmis 24 og 
25). Men om licens ifølge statsstøttereglerne kunne betragtes som statsmidler, var der ikke taget 
stilling til i 1986, hverken af Kommissionen eller Domstolen. Derimod var lån fra staten 
statsmidler. 
 
11.4. Hvilken status har overskuddet hos TV 2/Reklame A/S? 
Derimod kunne det se ud til, overskuddet fra drift af TV 2/Reklame A/S var statsmidler. I dommen, 
C-78/76 Steinike og Weinlig står der nemlig: 
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“Forbudet i artikel 87, stk. 1 omfatter enhver statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 
statsmidler, uden at der er anledning til at sondre mellem, om støtten ydes direkte af staten eller 
gennem offentlige eller private organer, som staten opretter eller udpeger til at forvalte støtten;  
 
ved anvendelsen af artikel 87 skal der imidlertid især tages hensyn til virkningerne af støtten for de 
virksomheder eller producenter, som begunstiges, og ikke til situationen for de institutioner, som 
fordeler og forvalter støtten” (præmis 21-22).  
 
TVR var et aktieselskab, der var oprettet og ejer 100% af staten. Overskuddet herfra eller noget af 
det var TVR af ministeren pålagt at overføre til TV 2-Fonden, der førte noget af det videre til TV 2. 
TV 2 blev herved umiddelbart begunstiget (jfr. dog senere i afsnit 11.9), og det spiller i den 
forbindelse ingen rolle, hvilken virkning denne overførsel af økonomiske ressourcer havde for 
TVR. Det ser derfor ud til, at overskuddet fra drift af TVR var statsmidler. 
 
11.5. Truer TV 2’s finansiering med at fordreje konkurrencereglerne og påvirke samhandlen 
mellem medlemsstaterne? 
Hvad der skal til, for at konkurrencevilkårene fordrejes og samhandlen mellem Medlemsstaterne 
påvirkes, blev afgjort i dommen C-730/79 Philip Morris den 17. sep. 1980 (Sml. 1980 I-2671). 
Philip Morris, der havde indanket en Beslutning fra Kommissionen for Domstolen, havde anført, at 
Kommissionen i sin Beslutning ikke havde påvist, at konkurrencevilkårene var fordrejet via den 
støtte, den hollandske regering havde ydet Philip Morris. Kommissionen burde først have defineret 
det relevante marked ud fra det berørte produkt, derefter det område og det tidsrum, 
konkurrenceforvridningen omfattede. Derfor skulle markedets struktur også analyseres, ellers kunne 
det ikke afgøres i hvilket omfang statsstøtten fordrejede eller truede med at fordreje 
konkurrencevilkårene. Domstolen svarede hertil:  
 
“Når en finansiel støtte, som ydes af en stat, styrker en virksomheds position 
i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i samhandlen inden for 
Fællesskabet, må det antages, at denne samhandel påvirkes af støtten. [...] Desuden ville 
støtten have formindsket udgifterne [for støttemodtageren] [...] og ville derved have 
skaffet [denne] en fordel i konkurrencen med de [andre] producenter [...]. Disse forhold 
[...] er tilstrækkelige som grundlag for kommissionens bedømmelse af, at den planlagte 
støtte kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne og truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene for virksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater” (s. 
2689, præmis 11-12). 
 
At TV 2 konkurrerede med andre virksomheder i andre Medlemsstater kan der næppe stilles 
spørgsmålstegn ved, da et af formålene med oprettelsen af et dansk TV 2 med reklamefinansiering 
var at hindre danske virksomheder i at indrykke tv-reklamer i vesttyske tv-stationer (jfr. afsnit 7.6). 
Altså var der konkurrence på tv-reklamemarkedet på tværs af landegrænserne. Og hvis jeg i det 
følgende går ud fra, at TV 2 “fik styrket sin position” gennem statens finansiering, vil kravet om, at 
dette i det mindste truede med at fordreje konkurrencevilkårene, være opfyldt. 
 
11.6. Er en evt. statsstøtte til TV 2 ny støtte? 
Det fremgår af EF-Traktatens artikel 88 stk. 1 og 2 sammenholdt med stk. 3, at der 
proceduremæssigt skelnes mellem eksisterende støtte (“de støtteordninger, som findes”) og ny 
støtte (“påtænkt indførelse eller ændring af støtteforanstaltninger”). For de førstes vedkommende 
skal Kommissionen i samarbejde med Medlemsstaterne løbende undersøge, om støtteordningerne er 
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forenelige med Traktaten. Er de ikke det, skal de enten ophæves eller justeres inden for en fastsat 
tidsfrist (stk. 1 og stk. 2). 
 
For nye støtteordninger - eller ændring af eksisterende ordninger – skal Medlemsstaten underrette 
Kommissionen om, at den påtænker at indføre en sådan. Kommissionen skal herefter undersøge, 
om ordningen er forenelig. Medlemsstaten må imidlertid ikke sætte støtteordningen i værk, før 
Kommissionens undersøgelse har ført til en endelig, positiv Beslutning (stk. 3). 
 
Dette rejser spørgsmålet, om TV 2-ordningen var ny eller eksisterende støtte. Var der tale om ny 
støtte eller ændring af en eksisterende, skulle støtteordningen anmeldes til Kommissionen, før den 
blev sat i værk.  
 
TV 2-ordningen blev som nævnt ikke anmeldt til Kommissionen. 
 
Formelt set var TV 2-loven en “Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (TV 
2)” (Lov nr. 335 af 4. juni 1986). Kunne den nye lov betragtes som en forlængelse af den 
eksisterende, der bl.a. sikrede Danmarks Radios finansiering gennem licens, hvorfor den i givet fald 
var fritaget for anmeldelsespligten, eller var inkorporering af TV 2 i den gamle lov “en ændring”, 
der gjorde, at støtten skulle anmeldes. Hvad var med andre ord en ændring? Hvor stor skulle 
ændringen være, for at støtteordningen blev ny? 
 
Det fandtes der ikke domme om i 1986. Men der var et Forslag til afgørelse fra en Generaladvokat, 
nemlig i sagen C-51/74 Hulst med dom af 23. januar 1975 (Sml. 1975, I-79), hvor spørgsmålet blev 
behandlet af Generaladvokaten Alberto Trabucchi. Hans Forslag blev fremlagt den 4. december 
1974. 
 
Sagen drejede sig om afgifter på køb af blomsterløg i Holland. Der var to kategorier af købere, der 
skulle betale afgifterne. De, der havde et særligt legitimationsbevis som handlende af blomsterløg, 
og som blev udstedt efter ansøgning til indenlandske borgere. Og de, der ikke havde dette 
legitimationsbevis. Havde man et bevis, fik man afgiften refunderet, men havde man det ikke, og 
det havde udenlandske handlende ikke, skulle hele afgiften betales. Overskuddet fra ordningen gik 
til en fond, der finansierede opkøb af blomsterløg, der ikke opnåede den mindstepris, fonden havde 
fastsat. Ordningen gav således de handlende med legitimationsbevis en fordel. 
 
Generaladvokat Trabucchi kom i slutningen af sit Forslag til afgørelse ind på spørgsmålet om, 
hvorvidt denne afgiftsordning var ny eller blot en forlængelse af en eksisterende grundforordning. 
Det afgørende var ifølge ham, om nye bestemmelser “har ændret de konstitutive elementer i de 
tidligere eksisterende ordninger, som det f.eks. ville være tilfældet, hvis man havde ændret de 
forfulgte mål, udgangspunktet for beskatningen, kredsen af afgiftspligtige eller kilderne til 
finansieringen; eller om de derimod er begrænset i deres anvendelsesområde, idet de kun indfører 
tilpasninger af sekundær betydning i forhold til det eventuelt i grundforordningen bestemte” (s. 
106). 
 
Her opstilles således fire forhold, der kan ændre en eksisterende støtteordning til en ny, der skal 
anmeldes til Kommissionen, før den tages i brug: 
 
- De forfulgte mål. TV 2 lovens målsætning var den samme, som det tidligere var fastlagt i Lov om 
radio- og fjernsynsvirksomhed; 
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- Udgangspunktet for beskatningen. Licens blev opkrævet fra de husstande, der var i besiddelse af 
et tv-apparat. Det var ingen ændring 
 
-Kredsen af afgiftspligtige. Stadigvæk indehavere af et radio- eller tv-apparat. 
 
- Kilderne til finansieringen. Tidligere blev statslig radio- og tv-virksomhed alene finansieret via 
licens. Nu kom finansieringen af TV 2 også fra en ny kilde: nemlig overskud fra drift af det statslige 
selskab TV 2/Reklame A/S. Rent teknisk blev både licensen og overskuddet først tilført en 
nyoprettet fond, TV 2-Fonden, der således var den umiddelbare kilde til finansieringen. Og denne 
kilde var ny. 
 
Endelig er der et femte forhold: antallet af modtagere af den statslige finansiering. Dette var 
imidlertid ikke relevant i forhold til den hollandske ordning, der var en generel støtteordning, hvor 
alle, der opfyldte de opstillede betingelser, kunne få del i støtten, uanset om de var på markedet, da 
ordningen blev indført. I Danmark var støtten til Danmarks Radio en individuel støtteordning, der 
skulle ændres, hvis andre skulle modtage en del af støtten, dvs. en del af licensen. Og det skulle TV 
2-Fonden. 
 
Konklusionen må være, at der tilsyneladende er tale om en ny statsstøtteordning, der bude være 
anmeldt til Kommissionen. Se senere i afsnit 21.4.4.2 om Kommissionens vurdering af disse 
forhold. 
 
11.7. Hvad betyder det, at den eventuelle støtteordning ikke er notificeret? 
Hvis TV 2-loven indeholdt en ny støtteordning, skulle ordningen være meddelt til Kommissionen, 
før den blev taget i brug. Det blev den ikke, og det åbner for, at både enkelte borgere og 
Kommissionen kan intervenere. 
 
Hvis en lov er indført på trods af gennemførelsesforbuddet i artikel 88, stk. 3, er loven ulovlig. Det 
fremgår klart af dommen i C-120/73 Lorenz af 11. december 1973 (Sml. 1973 I-1472) præmis 7. 
Gennemførelsesforbuddet har umiddelbar virkning og giver de enkelte borgere rettigheder, som 
skal beskyttes af de nationale domstole, jfr. dommen C-6/64 Costa (Sml. I-531 af 15. juli 1964), 
som jeg gennemgik i afsnit 3.2. Spørgsmålet er herefter, om “det pågældende forbuds umiddelbare 
virkning forpligter de nationale retter til at anvende det, uden at man her over for kan påberåbe sig 
nogen national bestemmelse”, som det formuleres i Lorenz-dommens præmis 9. Domstolen svarede 
selv, at det “påhviler […] den interne retsorden i hver enkelt medlemsstat at vedtage retsregler med 
henblik på opnåelsen af dette mål”. 
 
For den enkelte borger, der er søgsmålsberettiget, gælder det da, at denne, hvis han opdager en 
ulovlig støtteordning, kan gå til den national ret og forlange sine rettigheder beskyttet ved at kræve 
gennemførelsesforbuddet respekteret. Hvordan dette vil ske, var imidlertid ikke klargjort på dette 
tidspunkt, da det var op til den nationale retsorden at udformet bestemmelser, der skal gøre det 
muligt at opnå beskyttelse af disse rettigheder. 
 
Men også Kommissionen kan gribe ind, hvis den opdager en støtteordning, der ikke er anmeldt, 
men sat i værk. Det ses af sagen C-173/73 Italien med dom af 2. juli 1974 (Sml. 1974 I-710). Her 
skriver Domstolen: 
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“ånden og systemet i artikel 88 [indebærer], at Kommissionen, når den konstaterer, at en støtte er 
blevet indført eller ændret under tilsidesættelse af stk. 3, og navnlig når den finder, at denne støtte 
ikke er forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 87, skal kunne træffe beslutning om, at 
den pågældende medlemsstat bør ophæve eller ændre støtten, uden at Kommissionen er forpligtet til 
at indrømme en frist, og således at sagen kan indbringes for Domstolen, hvis den omhandlede stat 
ikke retter sig herefter med fornøden omhu” (præmis 16). 
 
Det betyder, at uanset hvornår Kommissionen opdager en ulovlig statsstøtte, kan den kræve af 
Medlemsstaten, at denne med øjeblikkelig virkning skal ophæve støtteordningen, eller ændre den. 
Dette skal navnlig ske, hvis ordningen ikke er forenelig, men det må også kunne ske, uden der er 
taget stilling til dette forhold. 
 
Dette var situationen i 1986, da Danmark vedtog og igangsatte TV 2-loven. Først i april 2000 
opdagede Kommissionen officielt TV 2-loven, jfr. afsnit 21.4.3. Men Kommissionen var uofficielt 
orienteret af de danske myndigheder allerede i sommeren 1997, jfr. afsnit 17.11.4.  
 
11. 8. Kommissionens Meddelelser om ulovlig statsstøtte 
I perioden fra 1973 til 1986 var det imidlertid mange Medlemsstater, der havde undladt at anmelde 
nye støtteordninger til Kommissionen, før de blev sat i værk. Det havde Kommissionen opdaget og 
derfor i 1980 og 1983 sendt Meddelelser til Medlemsstaterne, hvori den indskærpede forpligtelsen. 
I 1980 skrev den: 
 
“ Kommissionen er i løbet af de seneste måneder blevet mere og mere foruroliget over, 
hvor ofte nogle medlemsstater undlader at opfylde deres forpligtelser på dette område 
fuldt ud enten ved ikke at give meddelelse om foranstaltningerne eller ved at gøre det for 
sent. Domstolen har i sag C-120/73 udtalt, at medlemsstaterne skal give Kommissionen 
en frist på to måneder til at vurdere foranstaltningen. Kommissionen har derfor besluttet 
at benytte alle til rådighed stående midler til at sikre, at medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til artikel 88, stk. 3 overholdes. Med henblik herpå har den i en skrivelse til 
medlemsstaterne mindet dem om deres forpligtelser og meddelt dem, at den har til 
hensigt at kræve disse forpligtelser overholdt i fremtiden. Den generelle del af skrivelsen 
til hver medlemsstat gengives i det følgende til almindelig orientering. 
 
På Ministerrådets 306. møde den 2. oktober 1974 i Luxembourg erklærede 
medlemsstaternes regeringer, [...] at de vil sørge for, at EØF-traktatens bestemmelser 
vedrørende statsstøtte (artikel 87 og 88) nøje overholdes, for så vidt angår de nuværende 
og de fremtidige støtteforanstaltninger. På trods af denne erklæring er Kommissionen 
blevet mere og mere klar over, at der er en stadig voksende og i visse medlemsstater 
særlig udpræget tendens til ikke at opfylde forpligtelserne efter artikel 88, stk. 3, til at 
anmelde sager vedrørende statsstøtte og til ikke at gennemføre de påtænkte 
foranstaltninger, før Kommissionen har vurderet, om de er forenelige med traktaten. [...] 
 
Jeg [konkurrencekommissæren] skal derfor meddele Dem [landets udenrigsminister], at 
det efter Kommissionens opfattelse er absolut nødvendigt at anvende artikel 88, stk. 3 i 
sin fulde udstrækning. Kommissionen fastholder derfor, at planer om at indføre eller 
ændre støtteforanstaltninger anmeldes betids, dvs. to måneder eller alt efter 
omstændighederne 30 dage før de påtænkes iværksat, og at der ikke udbetales støtte i 
strid med artikel 88, stk. 3. Såfremt der spores en tendens til, at medlemsstaterne 
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systematisk eller åbenbart misligholder deres forpligtelse, vil de systematisk blive forfulgt i henhold 
til traktaten artikel 226 [om traktatkrænkelser] eller ved hjælp af andre foranstaltninger efter 
traktaten. 
 
Desuden skal Kommissionen minde Dem om, at Domstolen har udtalt, at artikel 88, stk. 3 
“for så vidt angår forslag til indførelse af nye støtteordninger eller til ændring af 
bestående støtteordninger fastsætter proceduremæssige kriterier, som den nationale 
dommer kan tage stilling til” (se sag C-77/72, Capolongo/Maya, Sml. 1973, s. 611, 
præmis 6)” ( EFT C 252 af 30 september 1980, s. 2) 
 
Men på trods af denne advarsel gik det fortsat ikke godt med at få anmeldt nye støtteordninger, og 
derfor udsendte Kommissionen i 1983 en ny kraftig Meddelelse, hvori den skrev: 
 
“Kommissionen har ikke undladt ved adskillige lejligheder at henlede medlemsstaternes 
opmærksomhed på de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til artikel 88, stk. 3, og 
senest ved den skrivelse, som den sendte dem den 31. juli 1980, og hvis væsentligste 
indhold er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. I den i EFT 
offentliggjorte meddelelse præciseredes det bl.a., at “Kommissionen har besluttet at 
benytte alle til rådighed stående midler til at sikre, at medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til artikel 88, stk. 3, overholdes”. 
 
Til trods for denne højtidelige henstilling og de mange henstillinger, som Kommissionen 
har haft lejlighed til at fremkomme med i forbindelse med sager om støtte, som den har 
haft til behandling, må den konstatere, at de tilfælde, hvor der ydes ulovlig støtte, er 
blevet stadig hyppigere, dvs. hvor støtten er uforenelig med det fælles marked, og hvor 
den er ydet, uden at de i artikel 88, stk. 3 nævnte betingelser har været overholdt. 
 
Dette er baggrunden for, at Kommissionen har besluttet at tage alle de til rådighed 
stående midler i anvendelse for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der påhviler 
medlemsstaterne i henhold til artikel 88, stk. 3, herunder at gøre brug af den mulighed, som ifølge 
domstolens dom af 12. juli 1973 i sag C-70/72 står åben for Kommissionen, og hvorefter den kan 
anmode medlemsstaterne om at kræve en ulovlig udbetalt støtte 
tilbagebetalt af støttemodtagerne. [...] 
 
Kommissionen vil følgelig give de potentielle modtagere af statsstøtte underretning om, 
at retten til et støttebeløb, som måtte blive ydet dem ulovligt, i givet fald vil blive 
anfægtet, således at enhver, der har modtaget ulovlig støtte, fordi Kommissionen endnu 
ikke har truffet en endelig beslutning om dens forenelighed med traktaten, kan pålægges 
at tilbagebetale støtten” (EFT C 318 af 24. november 1983, s. 3). 
 
Året før, den 10. marts 1982, havde Kommissionen truffet sin første Beslutning om at kræve en 
ulovlig og uforenelig statsstøtte betalt tilbage. Det skete i sagen 82/312/EØF om Belgiens støtte til 
en industri- og handelskoncern inden for vægbeklædningssektoren, se EFT 1982/L 138/18 af 19. 
maj 1982375. 
 

 
375 “støtten opfylder ikke de nødvendige betingelser for at kunne falde ind under en af undtagelsesbestemmelserne i 
traktaten [...]; den del af støtten, som allerede er ydet, er blevet ydet ulovligt og skal tilbagebetales; den del af støtten, 
som det eventuelt er besluttet at yde, men som endnu ikke er udbetalt, skal annulleres” (s. 20). 
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På denne baggrund – domme fra Domstolen og Meddelelser fra Kommissionen endda med trusler 
om tilbagebetaling af støtte og en reel tilbagebetalingsbeslutning – kan det forekomme mærkeligt, 
at Danmark ikke i foråret 1986 anmeldte TV 2-loven til Kommissionen for at få en godkendelse, 
inden loven blev sat i kraft. 
 
Men – en statslig finansiering af en virksomhed er naturligvis kun ulovlig, hvis der er tale om en 
statsstøtteordning, der ikke er anmeldt. Og er der ikke tale om statsstøtte, skal ordningen ikke 
anmeldeles. Det rejser spørgsmålet, om TV 2-loven i det hele taget indeholdt statsstøtte til TV 2. Og 
for, at der foreligger statsstøtte, skal TV 2 være begunstiget, dvs. opnå en fordel, som andre ikke 
får, jfr. betingelse nr. 5 i definitionen af statsstøtte, afsnit 4.3.  
 
11.9. Giver den statslig finansiering TV 2 en fordel? 
Der er to muligheder for, at TV 2-loven ikke indeholdt statsstøtte til TV 2. Enten var “det 
markedsøkonomiske investorprincip” overholdt, eller også var ordningen “kompensation” for den 
udførte tjeneste. 
 
11.9.1. Det markedsøkonomiske investorprincip 
Det er naturligvis ikke enhver anvendelse af statsmidler, der udgør en del af en 
statsstøtteordning. Kun hvis den berørte virksomhed opnår en fordel, som den ikke ville 
have fået under normale markedsvilkår, kan der være tale om statsstøtte.  
 
Når staten anvender statsmidler, må der skelnes mellem, om staten intervenerer som 
offentlig myndighed, eller om interventionen har økonomisk karakter og i princippet sker 
på markedsvilkår. 
 
Hvis staten optræder som køber af varer på markedet til normal pris, vil dette ikke være 
del af en statsstøtteordning. Hvis staten sender en opgave i offentligt udbud, vil de statsmidler, den 
senere anvender til at betale den vindende operatør af den udbudte tjeneste, ikke udgøre del af en 
statsstøtteordning, hvis udbuddet er gennemført efter reglerne.  
 
Endvidere vil der heller ikke være tale om statsstøtte, hvis staten indskyder kapital i en virksomhed 
på de præmisser, en normal privat operatør ville anvende. I det sidste tilfælde omtales operationen 
normal som anvendelse af “Det markedsøkonomiske Investor-princip”. Dette princip er udviklet af 
Kommissionen og Domstolen, dels i form af Meddelelser dels via domme376. Princippet er vigtigt i 
forhold til danske statsstøtteordninger til medierne, da en overholdelse af det medfører, at en given 
statslig økonomisk aktivitet ikke kan udgøre statsstøtte, idet den virksomhed, der har modtaget 
statsmidlerne, da ikke har haft nogen fordel frem for andre ved statens handling.  
 
Udgangspunktet for Kommissionens Meddelelse fra 1984 er EF-Traktatens § 295, der siger, at “de 
ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af denne traktat”. Det medfører, at de 
offentlige myndigheder ikke må favorisere eller forfordele de offentlige virksomheder, når de 
tilfører dem risikovillig kapital eller lån. Når en sådan 
offentlig finansiering sker på betingelser, der ville være acceptable for en privat investor, 
som driver virksomhed på normale markedsmæssige vilkår, er der ikke tale om 

 
376 Kommissionens Meddelelse om offentlige myndigheders erhvervelse af kapitalinteresser i 
virksomhederne, Bulletin for De europæiske Fællesskaber nr. 9, 1984 s. 90-92. Dom i C-234/84 Belgien mod 
Kommissionen af 10. juli 1986, Sml. 1986 I-2263 
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statsstøtte, og artikel 87, stk. 1 kommer ikke i betragtning. 
 
Når det gælder tilførsel af kapital til offentlige virksomheder er der to situationer, der er i fokus: 
 
• ved oprettelse af virksomheden; 
• ved kapitalindskud eller tilskud, der konverteres til kapital, til fordel for eksisterende 
offentlige virksomheder. 
 
Det betyder, at Danmark kunne have undersøgt, om etableringen af TV 2-systemet i 1986 
fulgte Det markedsøkonomiske Investorprincip, og hvis det var tilfældet, var der ikke tale 
om statsstøtte (men godt nok anvendelse af statsmidler), hvorfor ordningen ikke skulle 
notificeres hos Kommissionen. Men hvis der omvendt var sket et kapitaltilskud – i 
form af lån til etablering og overførsel af licens fra DR’s Radiofond, som det skete – og hvis dette 
ikke fulgte normale markedsmæssige vilkår, var der tale om en støtteordning, og “medlemsstaterne 
[er] forpligtede til at anmelde disse foranstaltninger i henhold til EØF-traktatens artikel 88, stk. 3, 
før de iværksættes” (Meddelelsens pkt. 4.3, side 91). 
 
Der behøves ingen lang analyse for at fastslå, at ingen privat investor ville have stillet den kapital til 
rådighed for TV 2, der skulle have dækket etableringsomkostningerne, herunder finansiering af 
sendernettet. Staten optrådte derfor ikke som en normal erhvervsdrivende, men som offentlig 
myndighed, der ydede statsstøtte til sin virksomhed. 
 
11.9.2. Tjenester af almindelig økonomisk interesse 
Som den italienske og vestyske stat havde anført i Sacchi-dommen (afsnit 11.2), var tv-institutioner 
som RAI pålagt at levere tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og følgelig skulle 
traktatbestemmelsen i artikel 86, stk. 2 anvendes ved analysen af, om der forelå statsstøtte, der 
kunne være forenelig, og her er spørgsmålet om begunstigelse i centrum. 
 
Indtil 1986 havde Domstolen imidlertid kun én gang beskæftigede sig med dette spørgsmål, nemlig 
i den såkaldte ADBHU-sag, C-240/83 med dom af 7. februar 1985, (Sml. 1985 I-531)377. 
 
Udgangspunktet var et Direktiv, udstedt af Rådet den 16. juni 1975, om bortskaffelse af 
olieaffald (75/439/EØF, se EFT 1975/L 194/31 af 27. juli 1975). 
 
En af begrundelserne for Direktivet var, at det efter Rådets mening var blevet nødvendigt 
at indføre ”en mere omfattende ordning [end blot en indbyrdes tilnærmelse af 
lovgivningerne mellem medlemsstaterne for] at gennemføre et af Fællesskabets mål på 
området for miljøbeskyttelse” (s. 31). Direktivet pålagde derfor medlemsstaterne at træffe 
“de nødvendige foranstaltninger for at sikre indsamling og bortskaffelse af olieaffald 
uden skadelige virkninger” (artikel 2). Og såfremt dette mål “ikke kan nås på anden vis, 
træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er nødvendige, for at en eller flere 
virksomheder foretager indsamling og/eller bortskaffelse af det olieaffald, som de får 
tilbudt fra indehavere eventuelt i det område, som i givet fald tildeles dem af den 
kompetente myndighed” (artikel 5). 

 
377 Det er senere slået fast, at denne dom angår tjenester af almindelig økonomisk interesse, se f.eks. AG Jacobs’ 
Forslag i Gemo-dommen, C-126/01 af 20. november 2003, Sml. 2002, I-273, og Altmark-dommen, C-280/00 af 24. juli 
2003, Sml. 2003, I-415. Men artikel 86, stk. 2 nævnes aldrig i Generaladvokatens Forslag til afgørelse eller i selve 
dommen.  
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De virksomheder, der skal indsamle og bortskaffe olieaffaldet, skal have tilladelse af den 
kompetente myndighed, og de skal “udføre dette, således at der ikke påføres vand, luft 
eller jord skader, som kan undgås” (artikel 6 og 9). 
 
Artikel 13 og 14 lyder således: “Til gengæld for de forpligtelser, som medlemsstaterne i henhold til 
artikel 5 pålægger virksomheder, der foretager indsamling og/eller bortskaffelse, kan disse 
virksomheder få tildelt en godtgørelse for dette. Denne godtgørelse må ikke overstige de årlige 
udækkede omkostninger, der faktisk konstateres hos virksomhederne, idet der tages hensyn til, at 
disse opnår en rimelig fortjeneste. Ovennævnte godtgørelse må ikke skabe betydelige fordrejninger 
af konkurrencevilkårene eller kunstige handelsmønstre for produkter. 
 
Godtgørelsen kan bl.a. finansieres ved afgifter, der pålægges de produkter, som efter 
anvendelse omdannes til olieaffald, eller selve olieaffaldet. Finansiering af godtgørelsen 
skal være i overensstemmelse med “forureneren betaler” princippet”. 
 
Direktivets gyldighed var anfægtet af ADBHU (en forening af fabrikanter og handlende, 
der anvender affaldsolie) i forbindelse med Frankrigs implementering af det. 
Bl.a. henviste ADBHU til, at Direktivets artikel 6 indskrænkede adgangen til at bortskaffe 
olieaffald og herved krænkede den grundlægende ret til fri erhvervsudøvelse (s. 534). Desuden 
krænkedes den fri udveksling af varer i artikel 5, og endelig indeholdt artikel 13 og 14 brud på 
princippet om en fri og ufordrejet konkurrence, idet disse artikler 
muliggjorde statsstøtte (Generaladvokatens fremlæggelse s. 533-536). 
 
Domstolen anførte, at “princippet om den fri erhvervsudøvelse ikke gælder ubetinget, 
men er underkastet visse begrænsninger, der er begrundet i de hensyn, Fællesskabet 
forfølger i almenhedens interesse, forudsat at selve det væsentlige indhold i dette princip 
ikke berøres heraf” (præmis 12). Direktivet er et led i miljøbeskyttelsen, som er et af 
Fællesskabets grundlæggende formål. Desuden er det anført, at indskrænkende 
restriktioner kun kan indføres, såfremt de fastsatte mål ikke kan nås på anden vis, 
hvorved proportionalitetsprincippet er en del af betingelserne (præmis 13). Med hensyn 
til hindring af samhandlen inden for Fællesskabet kan sådanne tillades, men i så fald “må 
[de] kun indebære sådanne absolut uundgåelige restriktioner, som er begrundet i det 
almene hensyn, som miljøbeskyttelsen udgør. Direktivets artikler 5 og 6 kan derfor ikke 
anses for at være i strid med de nævnte grundlæggende principper i fællesskabsretten” 
(præmis 15). 
 
Når det gælder artikel 13 og 14, er spørgsmålet, om den godtgørelse, der her er hjemlet, er i strid 
med de krav, der følger af konkurrencefriheden, navnlig om godtgørelsen “er i strid med artikel 87-
89, som forbyder statsstøtte” (præmis 17). 
 
“Herom har Kommissionen og Rådet i deres indlæg med rette gjort gældende, at der ikke 
er tale om statsstøtte i den betydning, der er forudsat i EØF-traktatens artikler 87ff., men 
om et beløb, der udgør et vederlag [fransk: ’la contrepartie’] for indsamlings- eller 
bortskaffelsesvirksomhedernes ydelse. Endvidere bør det understreges, at det fremgår af direktivets 
artikel 13, stk. 2, at “...nævnte godtgørelse [fransk: ’indemnités] ikke må skabe betydelige 
fordrejninger af konkurrencevilkårene eller kunstige handelsmønstre for produkter”” (præmis 18-
19, jeg fremhæver). 
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Bestemmelserne i artikel 13 og 14 kunne derfor ikke anses for at være i strid med princippet om den 
fri konkurrence. 
 
Domstolen bestemmer således her, at når staten pålægger en virksomhed en forpligtelse til at lever 
en tjeneste, der forfølger mål i almenhedens interesse, vil den statslige finansiering af 
virksomheden, der leverer denne tjeneste, ikke udgøre statsstøtte, hvis den ikke overstige de årlige 
udækkede omkostninger, der faktisk konstateres hos virksomhederne, idet der tages hensyn til, at 
disse opnår en rimelig fortjeneste, men i stedet være en art “godtgørelse” eller “modydelse”, der 
ikke tildeler virksomheden nogen fordel. Finansieringen er en kompensation, ikke en statsstøtte. 
Ordningen skal derfor ikke anmeldes til Kommissionen, og der kan derfor ikke være tale om ulovlig 
statsstøtte, der evt. skulle betale tilbage. Men kompensationen må ikke være så stor, at der optræder 
overkompensation. Dette er centralt i TV 2-sagen. 
 
11.10. Ekskurs om terminologi – statsstøtte eller kompensation 
Det vil senere fremgå, at spørgsmålet, om finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse udgør statsstøtte eller ej, er centralt i TV 2’s historie. Siden Generaladvokat Francis Jacobs 
i sit Forlag til afgørelse i GEMO-sagen378 foretog en pædagogisk gennemgang af Domstolens og 
Rettens fortolkning af artikel 87 stk. 1 (om forbuddet imod statsstøtte) og artikel 86, stk. 2 (om 
forenelig statsstøtte til tjenester af almindelig økonomisk interesse) har det været almindeligt 
terminologisk at skelne mellem ’the State aid approach’, når statens finansiering blev anset for 
støtte,  og ’the compensation approach’, når finansieringen ikke blev anset for støtte, men i stedet 
var en kompensation for de udgifter, der medgik til levering af tjenesten. På dansk oftest gengivet 
som ’statsstøttebetragtningen’ og ’kompensationsbetragtningen’. Domstolen og Kommissionen har 
naturligvis været opmærksom på den indholdsmæssige forskel, men i sprogbrugen har stringensen 
ikke altid været til stede. Snart kaldes støtte for vederlag, for godtgørelse, for tilskud, for 
modydelse, ja endda også for kompensation. Og omvendt! Endda ikke sjældent i den samme Dom 
eller Beslutning379. Der for det vigtigt at se på den kontekst, ordene bruges i, og ikke umiddelbart at 
slutte fra betegnelsen til indholdet. 
 
11.11. TV 2-loven og statsstøttereglerne 1986 
På en lang række punkter opfylder TV 2-loven forudsætningerne for, at den indeholder statsstøtte. 
Der er tale om en ordning, der via lovgivning er iværksat af den danske stat (pkt. 1 i definitionen, se 
afsnit 4.3). Der er anvendt statsmidler (pkt. 2), konkurrencevilkårene er fordrejet (pkt. 3 og 4), 
ordningen er selektiv (pkt. 6), idet det alene er TV 2-fonden, der modtager penge fra TV 2 Reklame 
A/S,  TV 2 er en virksomhed (pkt. 7) og samhandelen mellem Medlemsstaterne påvirkes (pkt. 8). 
 
Der er kun én betingelse, der ikke ser ud til at være opfyldt, nemlig begunstigelsen (pkt. 5). Hvis 
statens finansiering af TV 2 ikke oversteg de årligt udækkede omkostninger inkl. en passende 
fortjeneste, ville TV 2 ikke modtage en begunstigelse, og derfor ville TV 2-loven ikke indeholde 
statsstøtte. Og som det fremgik af det budget, der findes som lovforslagets bilag 1 (se afsnit 13.2.1), 
er der balance mellem udgifter og indtægter. 
 
Da kriterierne er kumulative, er der ikke tale om statsstøtte. Anmeldelsespligt, Kommissionens 
undersøgelsespligt og standstill-forpligtelsen gælder derfor ikke. Der var ifølge denne analyse af 

 
378 C-126/01 GEMO, Sml. 2002 I-13772 med Forslag af 30. april 2002, pkt. 94-95. 
379 Selv Generaladvokat Jacobs har anvendt betegnelserne forkert. Se hans Forslag til afgørelse i lakse-dommen, C-
354/90 FNCE af 21. november 1991, I-5505. Se hans pkt. 19, 21, 22 bis i modsætning til pkt. 23 og 24. 
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situationen i forsommeren 1986 ikke tale om statsstøtte til TV 2, men om kompensation. H. P. 
Clausen begik derfor ingen fejl ved ikke at anmelde TV 2-loven til Kommissionen. 
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Udgang på del IV, etablering af TV 2 i 1986 som statslig virksomhed 
 
Del IV bestod af tre kapitler. I kapitel 9 blev de mediesystemiske dimensioner beskrevet således 
som de var i 1985-86, kort før TV 2 blev indplaceret i mediesystemet. De enkelte mediemarkeder 
var isoleret fra hinanden, ejermæssigt og finansieringsmæssigt. Dagbladene var svækket i samlet 
udbredelse og økonomiske styrke, og nationale enheder fandtes ikke. De lokale dagbladsmarkeder i 
provinsen var monopoliserede, men bladene havde tabt i dækning. Halvdelen af de aviser, der blev 
solgt i provisen, var ikke lokale. Partitilknytningen var også svækket, Venstre havde omkring 
halvdelen af provinsaviserne, men de repræsenterede kun ¼ af oplaget. Den eneste landsdækkende 
nyhedsformidling var DR’s, via Radioavisen og TV-Avisen. På det regionale plan var DR’s 
radiodistrikter med de lyttermæssigt stærke morgenflader dominerende. Danmarks Radio var 
økonomisk set stærkt overlegen på de nationale radio- og tv-markeder, men seer- og lyttertal viste, 
at befolkningen også efterspurgte andet og mere end det, DR leverede. Det blev realiseret dels via 
enkelte professionelle lokale aktører, og dels via udenlandsk nabolands-tv og det nye satellit-tv. Her 
spillede hybridnettet og de privat kontrollerede fællesantenneanlæg og kommunikationssatellitter en 
stigende rolle, der lå uden for P&T’s kontrol med frekvenserne. Danmarks Radios ledelse var efter 
1973-lovens ikrafttræden overladt til folketingspolitikere eller partirepræsentanter, hvad der havde 
ført Folketingets politiske modsætninger direkte ind i Radioråd og Programudvalg. De 
journalistiske medarbejderes stigende selvbevidsthed og fagpolitiske styrke skærpede disse 
modsætninger, der førte til konfrontationer mellem på den ene side de borgerlige politikere, der 
anklagede DR’s udsendelser for at være venstredrejede, og på den anden side driftsledelsen og 
medarbejderne, der fastholdt ytringsfriheden og informationsfrihedens forrang frem for politiske 
hensyn samt offentlighedens ret til alsidig information. Det efterlod en politisk modvilje imod DR 
og DR’s styreform. 
 
I kapitel 10 fortalte jeg historien om, hvordan TV 2-loven blev vedtaget i maj 1986. Siden valget i 
1984 var der tre grupperinger i Folketinget. Den borgerlige regering med Poul Schlüter som 
Statsminister og med 80 mandater i ryggen, hvortil kom Fremskridtspartiet med fem. Venstrefløjen 
med Socialdemokratiet, SF og VS havde 83 mandater. Det radikale Venstre med 10 mandater 
kunne da bestemme flertallet. De Radikale førte økonomisk politik med regeringen men 
kulturpolitik med oppositionen til venstre. Og et TV 2 ville, uanset hvordan det blev konstrueret, 
rumme både økonomiske og kulturpolitiske problemer. Og der er flere forklaringer på, at dette 
danske TV 2 ikke blev privat.  
 
Der var enighed om, at Danmark skulle have et TV 2 som forsvar imod den kulturelle påvirkning 
fra de mange kommende satellit-tv-kanaler.  Programmæssigt forsvar for dansk kultur forudsatte 
imidlertid public service-forpligtelser med et alsidigt og mangfoldigt programudbud med vægt på 
det danske. Mediekommissionens beregninger viste, at det ville blive dyrt. Samtidigt tydede 
forskeres og reklamebranchens egne beregninger på, at en fuldfinansiering af dette programudbud 
ikke kunne ske ved salg af reklamelads, hvorfor en delvis statslig finansiering var en forudsætning 
for at løse den kulturpolitiske opgave. Alene af denne grund var privat eje udelukket. 
 
De forslag om et delvist privat TV 2, der var fremlagt af private aktører, viste sig ved nærmere 
eftersyn at have undervurderet etableringsudgifterne til selve TV 2 og til oprettelse af sendernettet. 
De reelle behov viste sig at nå tæt på én milliard kr., hvad ingen af danske dagblade eller 
filmselskaber var i stand til at rejse. Staten måtte skyde pengene ind i etableringen.  
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Forsøg på at skabe professionelle, private lokale tv-stationer i hovedstaten var endt i ejermæssige 
skandaler, hvad der ikke fremmede de borgerlige politikeres eventuelle ønsker om privat eje af et 
landdækkende, dansk TV 2. Og at et samarbejde mellem de københavnske dagblade end ikke var i 
stand til at få et lokal-tv i luften, gjorde heller ikke sagen lettere.  
 
De borgerlige regeringspartier ønskede endvidere et TV 2 med politisk styring, da de kun på denne 
måde kunne svække journalisternes og andre programmedarbejderes indflydelse og skabe et 
ideologisk alternativ til DR’s påståede venstredrejede udsendelser.  
 
Andre partier ville også have et stats-tv, men her var begrundelsen snarere, at man frygtede den 
højredrejning, der ville følge af privat ejerskab. For dem var udviklingen på dagbladsområdet 
skræmmende; kun fire ud af 47 dagblade var tilknyttet venstrefløjen, og de havde kun 5% af 
oplaget. Endnu en statsligt kontrolleret tv-station kunne bøde på denne svaghed. 
 
Ét parti skilte sig ud fra denne enighed om statseje, Fremskridtspartiet, der ønskede et privatejet, 
kommercielt finansieret TV 2.  
 
Den centrale konflikt kom da til at stå om finansieringen – for eller imod reklamer, for eller imod en 
licensforhøjelse, ikke om ejerskab. Der var omsider også enighed om entreprisemodellen af flere 
årsager. Ingen i den danske filmbranche havde styrke til at indgå i en koncessionsmodel, der heller 
aldrig var blevet udformet i detaljer. Og filmbranchen som helhed trængte til et økonomisk løft via 
mulighed for entrepriseproduktioner. En entreprisemodel ville også splitte de programproducerende 
medarbejdere, der blev spredt på mange små produktionsenheder, og med kun de 
nyhedsproducerende journalister på den centrale station under en stærk chefredaktørs ledelse – og 
ikke som i Danmarks Radio, hvor ledelse reelt var fordelt efter uklare regler mellem 
generaldirektøren, programcheferne og programkollegierne. Enden på drøftelserne blev et statsejet, 
reklame- og licensfinansieret TV 2 efter entreprisemodellen og med et tydeligt regionalt islæt.  
 
Sidste del af kapitlet indplacerede dette kommende TV 2 i mediesystemet anno 1985-86. Jeg vil her 
pege på de elementer, der kunne skabe vanskeligheder for den fremtidige drift, og som vil blive 
behandlet i afhandlingens kapitel 13, 17 og 18. 
 
Det alt overskyggende problem var finansieringen, både måden, indtægterne blev fremskaffet på, og 
størrelsen. Samt forholdet til udgifterne. Det sidste først. TV 2’s centrale bestyrelse og de regionale 
bestyrelser havde alene ansvar for brugen af pengene, ikke for fremskaffelsen. Dette i klar 
modsætning til forholdene i Danmarks Radio efter 1973-loven, jfr. venstremanden Johan Philipsens 
udsagn om, at den, der fremsætter programønskerne, også skal stå til ansvar for de økonomiske 
følger. I TV 2-systemet fremsatte TV 2 selv ønsker til finansiering af det valgte programudbud, og 
ministeren besluttede derefter en budgetramme, som TV 2 kunne udfylde. Ministeren havde ingen 
kontrol med programmerne, TV 2 ingen med fremskaffelse af indtægterne. Og dog. En del af 
finansieringen kom fra salg af reklameplads i programfladen, og størrelsen af overskuddet fra dette 
salg var afhængig af programpolitikken. Adskillelsen mellem programlevering og indtjening var 
ikke total. Der var huller i de vandtætte skotter. 
 
Dertil kom, at TV 2 ikke i længden ville være ene eller måske endda dominerende på de nationale, 
regionale og lokale reklamemarkeder. P&T havde kontrol med de landsdækkende frekvenssæt, men 
ikke med de muligheder, der fandtes ved en kombination af fællesantenneanlæg, satellit-tv og 
parabolantenner, som udenlandske konkurrenter kunne udnytte. Og lokal-tv’s vilkår var hverken, 
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hvad angår finansiering, ejerskab eller udbredelse, afgjort i foråret 1986. Det var ikke sandsynligt, 
at alle reklamepenge ville på længere sigt ville gå til TV 2. 
 
Størrelsen af den samlede finansiering var endvidere bestemt af TV 2’s andel af licensen. Og 
licensen blev efter politisk afgørelse delt mellem Danmarks Radio og TV 2. Selv om TV 2 og 
Danmarks Radio alene konkurrerede om seernes opmærksomhed, var de alligevel økonomiske 
konkurrenter. 
 
Endelig var der de statsgaranterede lån, både til etablering, til finansiering af opbygning af 
sendernettet og som buffer i forhold til manglende indtægter i TV 2-fonden. Ville staten stå ved sit 
løfte om at finansiere budgetrammerne under alle omstændigheder? Og hvordan ville TV 2’s andel 
af betaling for P&T’s udgifter til opførelse og drift af sendernettet udvikle sig? 
 
Det sidste, jeg vil nævne, er forholdet til regionerne i et økonomisk perspektiv. Én regional 
sendetime, der kunne modtages af seerne i hver region, krævede produktion af otte timer i det 
samlede TV 2-system. De regionale udsendelser blev på denne måde voldsomt kostbare. 
 
Kapitel 11 gennemgik EU’s statsstøttereglers status i 1986 og sammenholdt disse med TV 2-lovens 
bestemmelser. Det viste sig da, at TV 2-loven ikke faldt ind under statsstøttebestemmelserne, og 
derfor ikke skulle opfylde disses regler om anmeldelsespligt samt krav om stand-still, indtil der 
forelå en endelig Beslutning fra Kommissionen. TV 2-loven indeholdt ikke statsstøtte, den statslige 
finansiering var kompensation for levering af programmerne. 
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Indgang til Del V – TV 2 på vej mod toppen 1986-1996 
 
Del V omfatter perioden fra vedtagelse af TV 2 loven i 1986 til udgangen af 1996.  
 
I denne periode etableres TV 2 som virksomhed, de første programmer udsendes og 
børnesygdommene overstår hurtigt. Herefter startede en enestående optur, der førte til TV 2’s 
ubestridte førerposition i det danske tv-marked ved udgangen af 1996. Her var seertallene i top, 
blandt de ti meste sete tv-programmer blev de ni vist på TV 2. Året gav også for første gang en 
Cavlingpris og TV 2 fortsatte udvidelsen af sendetiden med start af morgen-tv, “Go’ morgen 
Danmark”. Det økonomiske overskud for den samlede drift var det hidtil største, nemlig lidt over 
250 mio. kr. Og Folketinget vedtog endelig en ny TV 2-lov, der fra 1997 gav TV 2 rådighed over 
alle de licensmidler, der tidligere indgik i TV 2-fonden, og over hele overskuddet fra salg af 
reklameplads, som virksomheden herefter selv stod for. 
 
Udviklingen i EU’s statsstøtteregler var imidlertid ikke helt så gunstig, set med TV 2’s øjne. Da TV 
2-loven blev vedtaget, var det EF-Domstolens tolkning af statslig finansiering af en tjeneste af 
almindlig økonomisk interesse, at der var tale om kompensation, der ikke skal anmeldes til 
Kommissionen, og som derfor heller ikke kan være ulovlig. Denne tilgang blev ændret i perioden: 
statslig finansiering af en sådan tjeneste blev nu anset for statsstøtte, og var denne ikke anmeldt til 
Kommissionen, var den ulovlig. Og Domstolen havde ved udgangen af 1996 udviklet en klar 
systematik, der præciserede, hvad konsekvenserne var, hvis en støtteordning var ulovlig, hvis den 
var uforenelig, og hvis den både var uforenelig og ulovlig. 
 
Danmark havde i 1986 overholdt Traktatens statsstøtteregler, sandsynligvis uden at være klar over 
det. Om finansieringen af den ganske originale TV 2-konstruktion evt. burde være godkendt af EF-
Kommissionen, var ikke et spørgsmål, danske politikere eller embedsmænd stillede på dette 
tidspunkt. Kommissionen selv havde godt nok beskæftiget sig med tv-området via det omfattende 
forarbejde til det kommende TV-Direktiv. Men de særlige forhold omkring godkendelse af public 
service broadcasting via artikel 86, stk. 2, var ikke berørt. Det ændrede sig nu. 
 
Kommissionen blev i denne periode tvunget til at interessere sig aktivt for de finansieringsordninger 
af public service-tv, der fandtes i Medlemsstaterne. Det skete ikke af egen drift, men fordi de 
opkommende nye private tv-stationer, der konkurrerede med de statslige, begyndte af indsende 
klager til Kommissionen over ulovlig og/eller uforenelig statsstøtte. Kommissionen var tøvende og 
forsøgte længe at undgå at tage stilling, men i 1996 kom dens første afgørelse af, om statslig 
finansiering af public service broadcasting var statsstøtte eller kompensation. 
 
Del V falder i fire kapitler. Kapitel 12 gennemgår først Kommissionens arbejde med public service 
broadcsting i 1986-1996; kapitel 13 beskriver detaljeret udviklingen i TV 2’s egen historie fra 
lovvedtagelsen i maj 1986 til udgangen af 1996, hvorefter jeg i kapitel 14 gør status over 
mediesystemet ved udgangen af 1996. Endelig viser kapitel 15, hvordan statsstøttereglerne blev 
tolket af Domstolen i 1996. 
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Kapitel 12. Kommissionens arbejde med public service broadcasting 
1986-1996 
 
I dette kapitel begynder jeg på fortællingen om, hvordan Kommissionen har forholdt sig til public 
service broadcasting. TV 2 har som sin opgave og eksistensberettigelse at levere en sådan tjeneste, 
og at fjernsyn var underkastet konkurrencereglerne, var klart efter Sacchi-dommen fra 1974 (C-
155/73, jfr. afsnit 11.1). TV-Direktivet fra 1989 regulerede fjernsyn på tværs af landegrænserne (jfr. 
afsnit 8.16), men det angik ikke specielt public service broadcasting, men alt tv, uanset ejerskab, 
finansiering og forpligtelser. 
 
12.1. Kommissionens politiske dilemma 
I perioden 1986-1991 beskæftigede Kommissionen sig ikke med public service broadcasting men 
kun med tv i almindelighed. Og det var heller ikke Kommissionen, der senere tog initiativ til at 
undersøge statsstøtte til de virksomheder, der var pålagt at leve denne tjenesteydelse; det skete på 
grundlag af klager fra konkurrenter til de nationale offentlige broadcastere. Disse klager begyndte at 
indløbe i 1992-93, og de skabte politiske vanskeligheder for Kommissionen. 
 
 Kommissionen havde i 1980, 1985 og 1993 først vedtaget og senere justeret det såkaldte 
Transparensdirektiv “om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem 
Medlemsstaterne og de offentlige virksomheder” (1993-udgave 93/84/EØF - EFT 1993/L 254, s. 
16-18). Det fremgår heri, at Kommissionen som udgangspunkt anså statslig finansiering af en 
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse for statsstøtte, jfr. præmis to i dommen i C-188/80 
Frankrig, Sml. 1980, I-2547, der angik Transparens-direktivets lovlighed: “Det fremgår af 
betragtningerne til direktivet, at dets væsentligste formål er at fremme en effektiv anvendelse af 
traktatens bestemmelser om statsstøtte i artiklerne 88 og 89 på de offentlige virksomheder”380.  
 
At tjenester af almindelig økonomisk interesse som levering af post, transport (både luft- vand- og 
landtransport) og telekommunikation efter Kommissionens daværende opfattelse faldt ind under 
konkurrencereglerne, kan endvidere ses af de årlige beretninger om konkurrencepolitikken fra 
1990-1993 (http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html)381. 
 
Kommissionen havde fortsat sin praksis med at indskærpe anmeldelsespligten over for 
Medlemsstaterne, jfr. afsnit 11.8. Det var sket i Meddelelser den 27. april 1989 (SG(89)5521) og 
den 4. marts 1991 (SG(91)4579) – begge optrykt i Europa-Kommissionen 1999, s. 60-61. I den 
sidste havde den endnu engang nævnt, at “som  
382vogter af traktaten er det Kommissionens pligt fortsat at benytte alle de midler, der står til dens 
rådighed, for at sikre, at de nævnte bestemmelser overholdes”. 
 
På det proceduremæssige plan havde dommen i sagen C-354/90 FNCE af 21. november 1991 
(Saml. 1991, I-5523) bestemt, at de nationale retter skal sanktionere ikke-anmeldte støtteordninger, 

 
380 Dette er i modstrid med ADBHU-dommen C-240/83 fra 1985, jfr. afsnit 11.9.2, hvor Domstolen kvalificerede den 
statslige finansiering som kompensation. Jeg har ingen forklaring på, hvorfor Kommissionen ikke tog hensyn til denne 
dom. Den indgår som præmis i den senere Altmark-dom, jfr. afsnit 21.3. 
381 I 1993-udgaven skrev Kommissionen, at den “normalt […] er positivt indstillet til statsstøtte til den audiovisuelle 
sektor” (pkt. 34). Den audiovisuelle sektor omfatter ifølge Kommissionen altid film, og som regel også brodcasting, 
men Kommissionen havde på dette tidspunkt ikke taget stilling til statslig finansiering af public service broadcasting.  
382 544 
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hvis det kræves af borgerne, og det skulle ske “såvel med hensyn til gyldigheden af de retsakter, der 
er udstedt til gennemførelse af støtteforanstaltningerne, som med hensyn til tilbagesøgning af den 
finansielle støtte” (præmis12). Og den 30. juni 1992 havde Domstolen i sagen C-312/90 Spanien 
mod Kommissionen (Saml. 1992, I-4136) understreget, at åbning af Den formelle 
Undersøgelsesprocedure (jfr. afsnit 4.5) i forhold til ny støtte medfører et stop for yderligere 
udbetaling af statsstøtte (præmis 12). 
 
Hvis Kommissionen som følge af en klage over ulovlig og/eller uforenelig statsstøtte til de 
nationale public service broadcastere åbnede Den formelle Undersøgelsesprocedure (jfr. afsnit 4.5) 
for at undersøge påstandene om ulovlighed, skulle støtteudbetalingen derfor stoppe. Hvis 
Kommissionen ved afslutningen af sin undersøgelse erklærede støtteordningen for forenelig, var 
problemerne for Medlemsstaten og støttemodtageren dog ikke løst, idet Kommissionen i sin 
sagsfremstilling ikke kunne undlade at gøre opmærksom på, at hvis ordningen indeholdt “ny støtte”, 
der ikke var anmeldt, var den ulovlig383. Klageren kunne herefter bringe den ulovlige støtteordning 
for en national domstol, og hele den nye, ulovlige støtte skulle muligvis tilbagebetales. Og hvis 
Kommissionen i sin undersøgelse nåede frem til, at støtten var uforenelig, skulle støtteordningen 
ophæves eller ændres, også hvis der var tale om eksisterende støtte, jfr. afsnit 4.6. 
 
Kommissionen kunne ikke være i tvivl om, at Medlemsstaterne ville forsvare deres nationale public 
service broadcastere med næb og klør mod, hvad de kunne opfatte som et angreb fra Fællesskabets 
institutioner på nationalstaterne. Folkeafstemningerne i Frankrig og Danmark om EU-Traktaten i 
sommeren 1992 havde vist en betydelig modstand mod Den europæiske Union. 
 
Frem til årsskiftet 1991-92 havde Kommissionen ikke modtaget én eneste notifikation af nye 
støtteordninger til de nationale public service broadcastere eller notifikationer af ændringer af 
eksisterende støtteordninger. 
 
Da de første klager over påstået uforenelig og senere også klager over påstået ulovlig støtte til 
public service broadcasting indløb hos Kommissionen i 1992 og 1993, blev de derfor næppe 
modtaget med den store begejstring. Kommissionens handlinger viser med stor tydelighed, at den 
helst var fri for at tage stilling til sagerne. Den valgte derfor at trække tiden ud og sagerne i 
langdrag. Kommissionen nølede. 
 
12.2. ACT  
For at forstå baggrunden for de mange klager, der blev indsendt til Kommissionen af private tv-
selskaber, vil jeg omtale en central spiller i kampen om overherredømmet over europæisk tv, 
nemlig Association of Commercial Television in Europe, ACT (www.ACTE.be).  
 
Foreningen, der organiserer de kommercielle, private broadcastere i forhold til EU, blev grundlagt i 
juli 1989 af de store private tv-operatører i Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, og dens 
første formand var Silvio Berlusconi. Det er en magtfuld lobby-organisation, der regelmæssigt 
konsulteres af Kommissionen ved udformningen af den europæiske mediepolitik, som den selv 
skriver på hjemmesiden. 
 

 
383 Se f.eks. Kommissionens Beslutning 93/625/EØF af 22. september 1993 om fransk støtte til franske 
væddeløbsbaner, hvor det i den operative dels artikel 1 nævnes, at nogle støtteordninger er forenelige og ulovlige, 
medens andre er både ulovlige og uforenelige. Dvs. at ulovligheden også omtales i forbindelse med forenelige 
støtteordninger. 
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Blandt dens medlemmer finder man i undersøgelsens periode Antena 3, BSkyB, Canal+, M6, 
Mediaset, MTG,  ProSiben, Sat 1, RTL Group, SBS, Telecinco, TF1, TV3 Ireland, TV4, Vlaamse 
Media Maatschappij – dvs. næsten alle dem, der har indbragt klager over støtte til public service 
broadcasting. Ofte har ACT som organisation støttet klagerne og interveneret i de efterfølgende 
sager ved Retten i Første Instans, som det skete i TV  2-sagen i 2003 (jfr. afsnit 21.4.5.6.2). 
 
ATC havde fra starten tre fokusområder 
 
• Regulering af reklame i tv. 
• Sikring af fair konkurrence i forhold til de offentligt finansierede broadcastere. 
• Rettighedsregulering, herunder regulering af rettigheder til sportsbegivenheder og andre kollektive 
aftale angående indhold. 
 
De tre områder, reklame, statsstøtte, rettigheder, var allerede i spil i 1989, da TV-Direktivet blev 
vedtaget, og ACT’s stærke indflydelse helt fra starten hænger sammen med, at det var denne 
organisations medlemmer, der aktivt arbejdede for at skabe et tværnationalt tv-marked som del af 
Det indre Marked, helt i overensstemmelse med Kommissionens politik (jfr. afsnit 8.12 ff.). Det var 
også dem, der havde taget initiativ til anvendelse af nye teknologier til at sprede tv (satellit og 
kabel). Begge dele i modsætning til de traditionelle public service broadcastere, der var bundet til 
nationalstaterne, og som anvendte landsdækkende, terrestriske sendere og derfor ikke umiddelbart 
bakkede op omkring Kommissionens teknologibegejstring384.  Disse nationale offentlige selskaber 
var samlede i den officiøse organisation EBU (se afsnit 8.5), der på dette tidspunkt ikke rigtigt 
havde indstillet sig på nødvendigheden af lobbyarbejde385. 
 
De private aktører, der var vokset frem i årene før vedtagelse af TV-Direktivet i 1989 (jfr. afsnit 
8.16), blev yderligere styrket, da direktivet skulle implementeres nationalt. Alison Harcourt 
udtrykker det således: 
 
“Although media ownership rules were not included in the 1989 TWF Directive, the Directive’s 
implementation meant that it was necessary for Member States to revise their national media laws. 
Any revision of national legislation inevitably meets with calls for further deregulation” (Harcourt 
2005, s. 95). 
 
Disse dereguleringer førte til, at de nye private aktører på tv-området fik bedre legale muligheder 
for at konkurrere med de gamle public service broadcastere. I Europa var en stor del af disse dualt 
finansierede, dvs. via forskellige former for statsstøtte + reklamefinansiering386. De gamle selskaber 
med pligt til PSB kom derfor ofte i økonomisk knibe på grund af den nye konkurrence om 
reklamepengene. Mange Medlemsstater svarede igen på dette ved forskellige former for ny 
statsstøtte, som de regelmæssigt undlod at notificere ved Kommissionen.  
 

 
384 En medvirkende årsag var det uden tvivl, at DBS-projektet, der i høj grad var tænkt som en støtte til PSB, blev en 
teknologisk fiasko, jfr. afsnit 8.4. 
385 Harcourt 2005 nævner i kapitel 5, at Kommissionen på Det europæiske Råds møde i Edinburgh i 1992 fik 
bemyndigelse til åbent også at konsultere nationale grupper og individuelle selskaber ved udarbejdelse af politikken for 
Det indre Marked, og hun peger yderligere på, at Kommissionen ofte satte så korte deadlines for konsultationer, at de 
europæiske paraplyorganisationers rolle svandt kraftigt ind efter 1992, fordi disse ikke hurtigt nok kunne organisere og 
koordinere svarene fra deres nationale medlemmer. De øgede konsultationer krævede en tilsvarende øget parathed hos 
lobbyisterne, og den var ikke til stede hos EBU i første halvdel af 1990erne. Men ACT sov ikke i timen. 
386 Se senere under gennemgangen af Rapporten om opgaver og statsstøtte til PSB i Europa, afsnit 12.6. 
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12.3. De første klager og passiviteten 1992-1996 
Den første klage modtog Kommissionen den 2. marts 1992 fra den private spanske tv-virksomhed 
Gestevisión Telecinco AS (Telecinco). Den vedrørte påstået uforenelig statsstøtte fra de regionale 
spanske myndigheder til deres i alt ti regionale tv-stationer. Kommissionen svarede den 30. april 
1992, at den havde henvendt sig til de relevante spanske myndigheder for at få oplysninger, der 
kunne anvendes til at afgøre, om støtten var forenelig. Den 25. november 1992 rykkede Telecinco 
for en stillingtagen til selskabets klage, og Kommissionen meddelte derefter den 3. december 1992, 
at den havde mindet de spanske myndigheder om, at de havde pligt til at besvare den begæring om 
oplysninger, Kommissionen havde sendt387. 
 
Næste klage kom fra Télévision française 1 SA (TF1) den 10. marts 1993 angående Frankrigs 
foranstaltninger vedrørende de to offentlige ejede stationer, France 2 og France 3. Den vedrørte 
påstået brud på artikel 81 (konkurrencebegrænsende aftaler), artikel 86, stk. 1 (om offentlige 
virksomheder) og artikel 87 (statsstøtte). Også her reagerede Kommissionen langsomt. Først den 
16. juli 1993 anmodede Kommissionen TF1 om yderligere oplysninger, og den 12. august 1993 
blev en tilsvarende anmodning sendt til de franske myndigheder388. 
 
Tredje klage blev indbragt den 30. juli 1993 af Sociedade Independente de Comunicação, SA (SIC) 
vedrørende uforenelig og ulovlig statsstøtte til Radiotelevisao Portuguesa SA (RTP), dvs. brud på 
artikel 87 stk. 1 og artikel 88, stk. 3. Den 3. november 1993 holdt Kommissionen møde med 
klageren SIC og anmodede om mere information, og den 12. februar 1994 kom SIC med de 
ønskede oplysninger. Ved den lejlighed supplerede SIC sin klage med to yderligere klagepunkter 
om to nye former for ulovlig og uforenelig støtte389. 
 
En fjerde klage kom den 12. november 1993, igen fra Telecinco og nu angående uforenelig 
statsstøtte til de landsdækkende tv-kanaler i RTVE-koncernen, den officielle spanske public service 
broadcaster. Den 24. november 1993 sendte Telecinco et brev til konkurrencekommissær Karel Van 
Miert, hvori Telecinco oplyste, at støtten til RTVE også var ulovlig, idet støtteordningen ikke var 
anmeldt efter artikel 88. 
 
På baggrund af de indgåede klager (fire styks fra tre lande) besluttede Kommissionen i december 
1993 at anmode et eksternt konsulentfirma om at udarbejde en “Rapport om finansiering og 
opgaver for de offentlige tv-selskaber i EU”. Om formålet med rapporten skrev Kommissionen i 
Den XXV Beretning om konkurrencepolitikken fra 1995, at konsulentfirmaer skulle “foretage en 
undersøgelse af situationen under særlig hensyntagen til, hvilke forpligtelser til at yde en offentlig 
tjenesteydelse de offentlige tv-stationer pålægges, hvad de koster, og hvor stor støtte de offentlige 
stationer modtager” (s. 86, pkt. 200). Ifølge Michael Stulz-Herrnstadt 2004 og implicit også 
Stephan Simon 1998 var hensigten at få fastlagt “normalomkostninger” for herefter at kunne 
anvende Det markedsøkonomiske Investorprincip (jfr. afsnit 11.9.1) til at afgøre, om det forelå 
statsstøtte eller ej, og om støtten oversteg “det normale”. Var der ingen statsstøtte, ville 
Kommissionens politiske dilemma være løst. Herom senere. 
 

 
387 Kilder til de spanske klager: Dom i T-95/96 Gestevision Telecinco mod Kommissionen den 15. september 1998, 
Saml. 1998, II-3407 samt E 8/2005, Spanien af 20. april 2005. 
388 Kilder til den franske sag: Dom i T-17/96 TF1 mod Kommissionen, Sml. 1999, II-1757, Åbningsskrivelse i C 60/99 
Frankrig EFT 1999/C 340/57, og endelig Beslutning EUT 2004/L 361/21 samt E 10/2005 Frankrig. 
389 Kilder til den portugisiske sag: Dom i T-46/97 SIC mod Kommissionen, Sml. 2000, II-2125, Åbningsskrivelse i C 
85/2001, EFT 2002/C 85/9, samt Beslutning EUT 2005/L 142/1 og E 14/2005 Portugal. 
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Efter anmodningen anvendte Kommissionen derefter udarbejdelse af denne rapport som grundlag 
for at afslå at foretage sig videre i de klager, der var indløbet, og som også efterfølgende gjorde det. 
Afslag blev f.eks. fremført i februar 1994 over for Telecinco og i juni 1994 over for TF1. 
 
Den franske klage fra TF1 – “Plainte de TF1 auprès de la Commission des Communautés 
Européennes en vertu des Articles 85, 90 et 92 du Traité” af 10. marts 1993 - blev offentliggjort, og 
det førte til, nogle af Kommissionens medlemmer udtalte sig om sagen. Ifølge Dörr & Closs 1996 s. 
106 skulle bl.a. João de Deus Pinheiro, ansvarlig for kulturelle anliggender, have tilkendegivet, at 
Kommissionen anså klagen for berettiget og ville tage stilling til den. Det foruroligede de tyske 
delstater, der i Tyskland er ansvarlige for radio og tv, og på delstaternes vegne sendte Rudolph 
Scharping, socialdemokratisk ministerpræsident i Rheinland-Pfalz, den 27. juli 1994 et brev til 
Kommissionens formand, Jacques Delors, og udtrykte sin bekymring for Kommissionens ønske om 
at undersøge den offentlige finansiering af public service broadcasterne. Delors svarede i oktober, at 
Kommissionen ikke ville betragte direkte eller indirekte statslige ydelser til en public service 
broadcaster som statsstøtte, hvis disse ydelser var kompensation til broadcasteren for udførelse af 
en opgave, den var pålagt af staten390. Kun hvis den statslige finansiering gav modtageren en 
finansiel fordel, ville Kommissionen anse den for støtte (Dörr/Closs 1996, s. 106, Dörr 1998a, s. 6; 
Wagner 1999 s. 5). Dvs. kompensations-betragtningen, jfr. 11.9. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, fordi Kommissionen ellers på dette tidspunkt i forlængelse af sin 
tidligere politik betragtede statslige ydelser til levering af tjenester af almindelig økonomisk 
interesse (f.eks. post og tele) som statsstøtte391. Måske kan det hænge sammen med tv-områdets 
politiske følsomhed, måske var det en tidlig indikation af, at Kommissionen på eget initiativ var på 
vej bort fra statsstøttebetragtningen og hen imod kompensationsbetragtningen. Denne udvikling 
kunne anes, da Kommissionen kort tid derefter i december 1994 udsendte en Meddelelse om 
luftfarten, hvori den mente, at der ikke var tale om statsstøtte men om kompensation, hvis der var 
foretaget udbud, og kun hvis dette ikke var tilfældet, var den statslige ydelse statsstøtte (Meddelelse 
om anvendelse af artikel 87 og 88 [...] på statsstøtte til luftfartssektoren” (EFT 1994/C 350/5-20) af 
10. december 1994392. 
 
Nye støtteordninger, der ikke var notificerede, er som nævnt ulovlige, og tilbagebetaling af støtten 
kan blive resultatet af Kommissionens undersøgelse, hvis de også er uforenelige. Kompensationer 
eller godtgørelser skal aldrig betales tilbage. Kommissionen mindede Medlemsstaterne om 
tilbagebetalingsrisikoen endnu en gang i en Meddelelse fra juni 1995, hvor den nævnte, at den ved 

 
390 “[…] wenn sie eine Vergütung von Dienstleistungen darstelle, die der Empfänger im Auftrag der öffentlichen Hand 
verrichte” (Dörr/Closs 1996, s, 106). 
391 Sandra Coppieters 2004 mener i sin ellers veldokumenterede artikel, at det var både Kommissionens og 
Medlemsstaternes holdning frem til FFSA-dommen den 27. februar 1997 (jfr. afsnit 15.1), at statslig finansiering af 
public service broadcasting ikke var statsstøtte. Hendes centrale argumenter er Delors’ brev, Arbejdspapiret fra 1995 (se 
afsnit 12.5) og RTP-Beslutningen (afsnit 12.7.4). Men både Arbejdspapiret og Beslutningen er tvetydige, jfr. senere. Og 
Kommissionen har aldrig antydet, at Medlemsstaterne var fritaget for at notificere ny støtte til public service 
broadcasting. EU-Parlamentets resolution om public service broadcasting i september 1996 (jfr. afsnit 16.1.1) viser i 
hvert fald, at Parlamentet ikke troede, at Kommissionen anså den statslige finansiering for kompensation. 
392 Heri står der: “En kompensation for det egentlige underskud, som et luftfartsselskab har på en specifik rute 
(herunder en rimelig belønning for kapitalinvesteringen), som er blevet retfærdigt udvalgt efter en åben 
udbudsprocedure er en neutral handelsoperation mellem den pågældende stat og det udvalgte luftfartsselskab, som ikke 
kan betragtes som støtte. Essensen af støtte ligger i modtagerens fordele [Kommissionen henviser i en note til C-173/73 
Italien, Sml. 1974, I-709, jfr. afsnit 4.3]; en godtgørelse, der udelukkende er begrænset til tab i forbindelse med drift af 
en specifik rute fører ikke til nogen særlig fordel for det selskab, der er blevet udvalgt på basis af objektive kriterier i 
henhold til forordningens artikel 4, stk. 1”. (pkt. 18). 
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en midlertidig Beslutning, inden den endelige afgørelse, kunne kræve støtten betalt tilbage 
(“Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om proceduren i forbindelse med støtte 
udbetalt i strid med artikel 88, stk. 3”, EFT 1995/C 156/5 af 22. juni 1995). Og i “Meddelelse om 
samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen på statsstøtteområdet” fra 23. 
november 1995 havde den endvidere understreget, at de nationale domstole kan træffe foreløbige 
forholdsregler ved brud på notifikationskravet ved f.eks. “at beordre indefrysning eller 
tilbagebetaling af penge, der er udbetalt ulovligt” (EFT C 312, pkt. 10).  På trods af disse skarpe 
udsagn ses det ikke, at Medlemsstaterne på dette tidspunkt foretog sig noget for at bringe deres 
statsstøtteordninger til public service broadcasting i overensstemmelse med traktatens regler. De 
fortsatte med at lade deres officielle public service broadcastere leve livet farligt, og Kommissionen 
kunne derfor blive tvunget til at sanktionere ulovlighederne. 
 
I marts 1995 havde Kommissionen stadigvæk ikke truffet Beslutning i nogen af klagesagerne 
angående statsstøtte, men den 9. marts 1995 færdiggjorde Kommissionens konkurrencedirektorat 
(DG IV) et Arbejdspapir på 10 sider om emnet: “DG IV, Working Document. Preparing for the 
information society: Guidelines on state aid for the arts and culture, with particular reference to the 
audio-visual sector”.  Det var tilsyneladende meget beroligende for public service broadcasting. 
Dokumentet blev diskuteret på et møde den 4. juli 1995 med repræsentanter for Medlemsstaternes 
regeringer, herunder den danske, og disse gav deres støtte til arbejdspapirets synspunkter. Jeg har 
forgæves efterspurgt de arbejdsdokumenter, der gik forud for den danske deltagelse, men 
Kulturministeriet har meddelt i brev af 21. januar 2019, at “der ses […] ikke at være dokumenter, 
der vedrører forberedelse til eller opfølgning på et møde (i juli 1995) om udkastet til arbejdspapir”. 
Jeg gennemgår Arbejdspapiret i afsnit 12.5393.    
 
Klagerne var naturligvis ikke tilfredse med Kommissionens langsommelighed, og de skærpede 
derfor deres tiltag. SIC, der i april 1994 havde gjort Kommissionen opmærksom på endnu en 
påstået overtrædelse af Traktaten ved Portugals støtte til RTP for året 1994, opfordrede i august 
1995 Kommissionen til at tage stilling til klagen, og navnlig til SIC’s anmodning om at indlede 
proceduren efter artikel 88, stk. 2, der som nævnt rummer et krav om, at Medlemsstaten skal 
standse udbetaling af støtten, medens undersøgelsen pågår. SIC henviste nu til Traktatens artikel 
232 om “Passivitetssøgsmål mod Rådet, EP eller Kommissionen”, der gør det muligt at indbringe 
Kommissionen for Domstolen, hvis Kommissionen ikke har truffet en formel Beslutning inden for 
to måneder efter, den er blevet anmodet derom. 
 
Kommissionen forsøgte at undslå sig ved i oktober at oplyse SIC om, at den havde modtaget en 
foreløbig udgave af den tidligere omtalte rapport om statsstøtte til PSB i Medlemslandene, og at den 
havde sendt denne rapport til de portugisiske myndigheder for at få flere oplysninger. SIC indbragte 
derefter Kommissionen for Retten i Første Instans med påstand om passivitet den 19. december 
1995 (T-231/95, SIC mod Kommissionen394). 
 
TF1 i Frankrig fulgte samme hårde linje. Den 3. oktober 1995 anmodede virksomheden 
Kommissionen om at træffe en Beslutning angående de klager, TF1 havde indbragt i marts 1993, og 
dette blev senere af Retten i sagen T-17/96 TF1 mod Kommissionen, Sml. 1999, II-1757 opfattet 
som en opfordring i overensstemmelse med artikel 232. Kommissionen traf ikke den ønskede 

 
393 Om mødet og tilslutningen, se XXVth Report on Competition Policy 1995. European Commission, Luxembourg 
1996, paragraf 199. Brevet fra Kulturministeriet, dok. 19/00097-4 i FM’s arkiv. 
394 Fjernet fra registret den 4. juli 1997, da sagen blev opgivet, jfr. senere. Derfor aldrig trykt i Sml. Men SIC’s 
stævning er refereret i  EUT C 77 fra 16.03.1996, s.14. 
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Beslutning, men meddelte tværtimod den 11. december 1995 TF1, at Kommissionen havde 
modtaget den endelige udgave af den nævnte Rapport, og at den på den baggrund havde stillede nye 
spørgsmål til de franske myndigheder vedrørende klagen, og fortsatte: “De [TF1] vil blive holdt 
underrettet om sagens videre forløb og vil i givet fald blive anmodet om yderligere oplysninger” (T-
17/96, præmis 7). Herefter indbragte TF1 Kommissionen for Retten med påstand om passivitet den 
21. februar 1996 (T-17/96). 
 
Nogenlunde samtidigt gennemførte Telecinco den samme procedure. Den 6. februar 1996 sendte 
Telecinco et anbefalet brev, hvori virksomheden med henvisning til artikel 232 anmodede 
Kommissionen om at tage stilling til klagerne og til at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2. 
Kommissionen svarede som vanligt med, at den havde modtaget den nævnte rapport og derefter 
havde anmodet de spanske myndigheder om nye oplysninger. 
Da intet skete derefter, anlagde Telecinco den 17. juni 1996 passivitetssøgsmål mod Kommissionen 
ved Retten i Første Instans som sag T-95/96 Gestevision Telecinco mod Kommissionen, Sml. 1998, 
II-3407. 
 
Herefter startede en ny sag angående Italiens støtte til RAI. Den 17. juni 1996 indgav RTI (en del af 
Mediaset SpA-koncernen, kontrolleret af Berlusconi) en klage til Kommissionen over uforenelige 
statsstøtte fra Italien til RAI i første halvdel af 1990erne. Kommissionen trak også denne klagesag i 
langdrag, men Mediaset anlagde aldrig et passivitetssøgsmål, skønt Kommissionen først for alvor 
tog affære i 1999395. 
 
Endelig traf Kommissionen den 2. oktober 1996 sin første Beslutning i en sag om klager over støtte 
til en public service broadcaster. Der var nu anlagt fire retssager angående nøl, og Kommissionen 
måtte opgive den hidtidige taktik og begynde at træffe de nødvendige Beslutninger.  
 
I det følgende ser jeg nærmere på Arbejdspapiret (12.5) og på Rapporten (12.6) for derefter at slutte 
med en analyse af Kommissionens første Beslutning om statsstøtte til public service broadcasting 
(12.7). Men først skal jeg gennemgå Maastricht-Traktatens bestemmelser om kultur, hvor Danmark 
efter egen opfattelse spillede en central rolle. 
 
12.4. Maastrichttraktatens kultur-artikel 
Som tidligere nævnt mødtes EF-landenes kulturministre jævnligt i Rådet og drøftede 
kulturelle spørgsmål af fælles interesse, og heri indgik også det audiovisuelle område. 
Den 27. maj 1988 vedtog de en række prioriteringer for de kommende års arbejde, og det 
lød således: 
 
“RAADET OG KULTURMINISTRENE, FORSAMLET I RAADET – 
1. noterer sig Kommissionens meddelelse om et fremstød på det kulturelle område i Det 
Europæiske Fællesskab samt udtalelserne fra Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg herom og blåbogen for uddannelse og kultur i Europa fra den franske 
regering; 
 
2. giver under hensyn til drøftelserne på det uformelle møde den 10. og 11. december 
1987 i København og uden at dette i øvrigt berører de aktioner, som de finder ønskelige 
på andre områder, prioritet til følgende sektorer 

 
395 Kilder til den italienske sag: Åbningsskrivelse i C 62/99 Italien, EFT 1999/C 351/20 af 4. december 1999 og endelig 
Beslutning den 15. oktober 2003, EUT 2004/L 119/1 af 23. april 2004. 
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- fremme af den audiovisuelle sektor i EF 
- bogsektoren 
- uddannelse på kulturområdet 
- erhvervslivets sponsorvirksomhed 
 
og finder derfor, at forslag til aktioner i disse sektorer bør prioriteres i et første, flerårigt 
tidsrum; 
 
3.Med henblik herpå anmoder de om, for så vidt angår fremme af den audiovisuelle 
sektor, og idet de har noteret sig Kommissionens MEDIA-program, at Kommissionen 
aflægger rapport om resultaterne af disse forsøgsprojekter og i givet fald fremsætter 
forslag på baggrund af de indhøstede erfaringer. 
 
De bekræfter i øvrigt, at de er rede til at overveje andre aktioner vedrørende fremme af 
den audiovisuelle industri i EF under hensyn til denne sektors store betydning [...]”396. 
 
Og efter Det europæiske Råds vedtagelse på Rhodos i december 1988 af, at den 
audiovisuelle politik for fremtiden skulle være et aktivt politikområde i Fællesskabet, 
kunne ingen af de små lande være i tvivl om, at dette også ville blive resultatet, jfr. afsnit 8.16. 
 
I Danmark – hvor den principielle modstand mod, at EF skulle bevæge sig ind på 
Kulturområdet, var stor – foregik der i alle dele af kulturlivet omfattende drøftelser af 
fordele og ulemper, hvis EF som planlagt ville inddrage kulturen under ”Det indre 
marked”, som Danmark ved en folkeafstemning i februar 1986 havde tilsluttet sig. 
 
12.4.1. Brandbjerg-konferencen 
Kulturministeriet igangsatte en udredning af “Det indre marked og Kulturen”, der blev 
udført af Peter Duelund. I foråret 1989 gennemførte han omkring 120 interviews med 
centrale personer inden for alle dele af dansk kultur. Det blev til rapporten Det indre 
marked og kulturen. En undersøgelse af fordele og ulemper (Duelund 1989), der udkom 
sensommeren 1989. 
 
Bogen fremlægger holdninger fra repræsentanter for de forskellige kulturområder, bl.a. 
musik, teater, dans, litteratur, bildende kunst, museer, arkitektur, film og radio/tv. Det 
gennemgående træk er en udtalt frygt for, at EF’s daværende statsstøtteregler skulle blive 
anvendt på danske støtteordninger til kulturen. Samtidigt ønsker alle kunstområder øget 
statsstøtte, herunder meget gerne ekstra støtte fra EF’s kasser. Et par citater fra udvalgte 
kulturområder viser dobbeltholdningen: 
 
Musik: “Der gives udtryk for frygt for at statsstøttereglerne i EF, som i princippet 
sigter mod ingen offentlige subsidier, vil blive overført til kulturlovgivningen. [...] Røres 
der ved statsstøttereglerne, vil der næppe eksistere et dansk musikliv af den bredde og 
kvalitet, vi kender i dag” (s. 14). “Nedsættelse og fritagelse for moms og punktafgifter har i flere år 
været på dagsordenen i den danske musikverden. Det vil hilses velkommen, hvis dette helt eller 

 
396 Konklusioner vedtaget af Rådet og kulturministrene forsamlet i Rådet den 27. maj 1988 vedrørende de 
fremtidige prioriterede aktioner på kulturområdet. EFT 1988/C 197/2-3 af 27. juli 1988 
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delvist gennemføres i forbindelse med det indre marked” (s. 17). Senere foreslås en fælles EF-afgift 
på kassettebånd (s. 33), oprettelse af EUROTRANS i EF-regi, der skal lette musikernes 
rejsemuligheder i Europa (s. 19), støtte til 
grammofonpladeomsætningen (s. 19), en forhøjelse af bevillingen til musikeksport (s. 
32). 
 
Teater: “Det understreges fra alle sider i teaterlivet, at den offentlige støtte er en absolut 
forudsætning for en videreførelse af teaterlivet, og at en anvendelse af Traktatens 
statsstøtteregler med henblik på at forhindre en selvstændig dansk teaterlovligning og 
kulturstøtte på teaterområdet vil være en katastrofe i det lille danske sprogområde, hvor 
teatret ikke har mulighed for at klare sig på markedsøkonomisk vilkår” (s. 41). Der 
fremsættes ønsker om et europæisk teaterlaboratorium i Danmark (s. 51) og en fælles 
coproduktionsfond, der skal gøre det lettere for teaterensembler at arbejde på tværs af 
landegrænserne (s. 51). 
 
Litteratur: “I bogverdenen er der fra alle sider enighed om, at det er nødvendigt for et 
lille sprogområde som det danske at opretholde en offentlig kulturstøtte, såfremt 
litteraturen skal udvikle sig og ud fra de nationale forudsætninger være med til at 
stimulere dansk identitet. Ligeledes er det nødvendigt af hensyn til dansk litteraturs 
mulighed for eksportmæssigt at klare sig i forhold til de store sprogområder i EF” (s. 74). 
Der er ønsker om forbedring af forlagsbranchens konkurrencevilkår i det indre marked (s. 
81), etablering af eksportstøtte i form af øget national oversættelsesstøtte (s. 81), nedsættelse af 
bogmomsen (s. 81). 
 
Bildende kunst: “EF’s statsstøtteregler giver ifølge opfattelsen i billedkunstverdenen ikke 
anledning til de store problemer, såfremt der ikke røres ved støtten via Statens Kunstfond, 
støtten til kunstmuseerne og de kunstneriske uddannelser (billedkunstskolen ved 
Kunstakademiet i København, Det Jydske kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi)” (s. 
87f.) Forslag om øgede stipendium-udvekslingsmuligheder i forbindelse med 
ERASMUS-programmet, større tilskudsmuligheder til danske billedkunstudstillinger i 
udlandet (s. 93f.) 
 
Museer: “Det understreges fra alle sider i museumsverdenen, at den offentlige støtte til 
museumsverdenen i Danmark fra såvel statslig som kommunal og amtslig side er 
nødvendig for at bevare den danske kulturarv, opretholde forskningen på området og de 
ørige opgaver, der er pålagt museerne” (s. 101). Der udtrykkes ikke den store frygt for 
EF’s konkurrenceregler, fordi der ikke er tale om en konkurrerende virksomhed, da der 
ikke findes tilsvarende private virksomheder (s. 101-02). 
 
Film: “Det vil være nødvendigt at opretholde kulturstøtteordninger på området for at 
skabe et grundlag for en fortsat udvikling af den danske filmkunst og filmkultur. Alle 
grene inden for filmverdenen er enige om, at dette overordnede behov vil blive yderligere 
stimuleret med det stigende internationale samarbejde på det audiovisuelle område, ikke 
mindst i relation til det audiovisuelle samarbejde inden for film og TV i det indre 
marked” (s. 130). På kortfilmområdet ønskes “etablering af en støtteordning til 
versionering og distribution af kort- og dokumentarfilm i EF-regi” (s. 136). MEDIA 92- 
programmet, der var iværksat på dette tidspunkt, omtales senere under fællesafsnittet for 
film og TV. 
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Tv: Tv-området hørte i 1989 ikke ind under Kulturministeriet, så derfor er Peter 
Duelunds omtale begrænset til at redegøre for TV-Direktivets mulige konsekvenser (det 
blev først vedtaget endeligt en halvt år senere). Her refereres især Danmarks Radios 
synspunkter, der rummer en afstandtagen fra kvotesystemet; fra kravet om at 10% skal 
produceres af uafhængige producenter; fra kravet om hensyntagen til børn og unge, som 
DR selv mener at kunne udføre passende; og endelig anføres det, at radiofonivirksomhed 
“primært [er] en kulturel virksomhed og følgelig ikke en aktivitet, der bør reguleres efter 
EF-traktatens økonomiske bestemmelser om fri bevægelighed for tjenesteydelser” (s. 
138)397. 
 
EF-systemet ses således både som trussel i forhold til eksisterende danske 
statsstøtteordninger, men også som en mulighed for at få adgang til ny støtte fra det 
økonomiske fællesskab. 
 
Peter Duelunds rapport førte til en stor kulturkonference i ministerielt regi på Brandbjerg 
Højskole i maj 1989, og her var der blandt kulturpersonligheder og politikere enighed 
om, at Danmark herefter skulle deltage aktivt i kultursamarbejdet i EF. Rapporten 
konkluderer i en efterskrift følgende: 
 
1. Det danske kulturliv ønsker først og fremmest bidrag fra konkrete kulturinitiativer i 
EF-regi i form af støtteordninger til litteraturoversættelser, produktionsstøtte, m.v. (s. 
254). 
 
2. Støtteordninger bør opbygges efter “nordiske modeller”, dvs. hvor fagfolk indgår i de 
komitéer og arbejdsgrupper, der skal gennemføre det konkrete støttearbejde (s. 254). 
 
3. “Den nationale kulturpolitik i Danmark bør justeres og suppleres” for at være gearet til 
de behov, der er opstået i forlængelse af det intensiverede europæiske kultursamarbejde 
(s. 255)398. 
 
4. Da Kommissionen har undladt at skabe “et oplysningsgrundlag og et 
informationsniveau, som er forudsætningen for de enkelte borgeres demokratiske 
indflydelse og kulturelle medleven” (s. 253), bør “ der hurtigst muligt [...] gøres en 
konkret indsats for at igangsætte en effektiv og velunderbygget informations- og 
serviceindsats for dansk kulturliv i relation til kulturudviklingen i EF og de øvrige 

 
397 Her findes endvidere et udsagn, der viser, at det danske kulturlivs afstandtagen fra EF’s rolle på kultur- og tv-
området måske ikke dengang altid hvilede på sikker grund. Rapporten anfører: “Det understreges, at 
spørgsmålet om, hvorvidt TV skal betragtes som en tjenesteydelse, der falder under Traktatens 
bestemmelse[,] i realiteten aldrig har været prøvet ved EF-domstolen. Der har på specielle områder, som f.eks. den 
såkaldte ZACHI-dom i forbindelse med vesttysk TV i 1970, været truffet domsafgørelse. TV 
opfattes som en tjenesteydelse af Kommissionen, bl.a. ud fra den begrundelse, at TV er et stærkt 
konkurrencemoment i forhold til biografvirksomhed” (s. 139-40). Udsagnet kunne være mere præcist. Den 
dom, det handler om, må være EF-domstolens dom i sagen C-155/73 Sacchi fra 3. april 1974, Sml. I-409, ikke 1970. 
Den vedrørte som bekendt ikke Vesttysk, men italiensk TV (RAI) og fastslog principielt, at TV var en tjenesteydelse af 
almindelig økonomisk interesse. Biografaspektet optræder ikke i dommen. 
398 Hvad det betyder, at ’den nationale kulturpolitik skulle justeres’, er det svært at sige. Faktisk ser det ud 
til, at det ikke er sket, og at der derfor stadigvæk på mange punkter mangler en justering i forhold til bl.a. 
EU’s statsstøtteregler. 
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europæiske lande” (s. 256). 
 
Det førte til oprettelse af “en permanent udkikspost” i Bruxelles til at følge udviklingen 
på nærmeste hold og på stedet fungere som en service- og informationspost for dansk 
kultur (s. 256). Desuden til etablering af et dansk nyhedsbrev, der skulle orientere om 
udviklingen på kulturområdet i Europa, EF og Norden399. Målet var at informere danske 
kunstnere og kulturinstitutioner om Ministerrådets og især Kommissionens initiativer og 
oplyse om mulige støttemuligheder. 
 
5. Det sidste og femte punkt skulle måske blive det vigtigste. Peter Duelund formulerer 
det således: 
 
“Samtidig bør der fra dansk side rettes stor opmærksomhed mod Kommissionsinitiativer 
med henblik på at EF-reglerne om statsstøtte, diskriminering m.m. anvendes til at 
blokere Danmarks og de andre EF-landes mulighed for fortsat at opretholde, udvikle og 
gennemføre en selvstændig kulturpolitik og kulturstøtte. 
 
Det kan i denne sammenhæng overvejes, hvorvidt det er formålstjenligt at fremsætte et 
konkret forslag om, at der tilføjes et kulturprotokollat til Traktaten, som begrænser 
muligheden for, at reglerne anvendes på kulturspørgsmål, som har væsentlig betydning 
for de enkelte nationer og regioner i Europa” (s. 254). 
 
Denne opfordring blev fulgt. Regeringen og Socialdemokratiet forhandlede sig frem til enighed om 
Danmarks ønsker til den ny Traktat400. I det officielle “Memorandum vedrørende politisk union 
samt økonomisk og monetær union” (Regeringen 1990) anføres det om kulturpolitikken, at “der 
udarbejdes et kapitel i Traktaten om det kulturelle samarbejde i Fællesskabet og med tredjelande. 
Formålet hermed er primært at fremme den kulturelle udveksling over grænserne. Dette skal ske 
med respekt for de enkelte kulturers egenart og udviklingsmuligheder og med mulighed for at 
forvalte kulturstøttemidler efter nationale kulturelle retningslinier” (s. 7). Målet var ifølge Poul 
Skytte Christoffersen, der under processen var ansat i Generalsekretariatet for EF’s ministerråd, at 
få en formulering “som automatisk ville klassificere al støtte til kulturformål som værende i 
overensstemmelse med Traktaten” (Christoffersen1992, s. 164). 
 
Dette er den ene yderlighed i kampen om kulturens plads i det daværende EF-samarbejde: der skal 
indføres en kulturbestemmelse i Traktaten, der gør det muligt for de enkelte Medlemslande at 
hindre, at EF blander sig i kulturelle spørgsmål. 
 
12.4.2. EF’s fortsatte fremdrift på kultur- og medieområdet 
Den anden yderlighed lå hos Kommissionen, der langsomt men stabilt forsøgte at 
inddrage kulturelle forhold under EF-Traktatens brede vinger, herunder dens artikler om 
konkurrence, statsstøtte og frihed for udveksling af tjenesteydelser under hensyn til, at 
der ikke var en eksplicit kultur-artikel. 
 

 
399 Henrik Bering Liisbjerg blev pr. november 1989 ansat i en nyoprettet stilling som kulturattaché i 
Bruxelles, og i sommeren 1990 begyndte Kulturministeriet med Liisbjerg og Lasse Lindhart som 
redaktører at udgive et nyhedsbrev om Europa og Kulturen (Kulturministeriet informerer nr. 1 i juni 1990, 
nr. 2 i november 1990, nr. 3 april 1991, nr. 4 i januar 1992). 
400 Om Regeringens og Socialdemokratiets positioner under forhandlingerne, se Pedersen 2009.  
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Kommissionen udsendte således i november 1989 sin “Culture and the European Citizen 
in the Year 2000”, udarbejdet af en ekspertkomité (Committee of Cultural Consultants), 
og som indeholdt en lang række forslag til kulturelle initiativer på følgende områder: 
litteratur (herunder specielt børnelitteratur), film, tv, kulturbevaring (historiske 
bygninger, landskaber, museer), kulturuddannelser, musik, teater, dans, bildende 
kunstner. Mest forslag om forskellige støtte- og udvekslingsprogrammer, alle med et 
Fællesskabs-perspektiv. 
 
Kort efter, nemlig i februar 1990 kom den centrale “Meddelelse fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om den audiovisuelle politik” (KOM(90) 78 af 28. februar 
1990). Heri henviste Kommissionen til, at Det europæiske Råd ved sin samling i Strasbourg i 
december 1989 endnu engang havde fremhævet “dels den store betydning, det tillægger den 
audiovisuelle politik, og dels nødvendigheden af på én og samme tid at skabe fremskridt inden for 
dens tre hovedindsatsområder”: 
 
• spillereglerne, dvs. TV-Direktivet, der netop var vedtaget, men nu blev det tilføjet, at 
“der er behov for at supplere retsreglerne med en række konkurrencepolitiske 
foranstaltninger” (s. 13); 
• teknologien, dvs. udvikling af et europæisk HDTV-system; 
• støtte til programindustrien via MEDIA-programmerne (s. 13). 
 
De to sidste punkter var ikke nye, men det første om spillereglerne rummede en 
betragtelig udvidelse med langrækkende perspektiver for Medlemsstaternes kultur- og 
mediepolitik. 
 
12.4.3. Danmarks indsats for restriktiv udformning af artikel 151 
Som tidligere nævnt havde Belgien og Danmark af principielle årsager stemt nej til 
vedtagelse af TV-Direktivet. De følte sig derfor uden tvivl kørt over af et flertal på et for 
dem vigtigt nationalt kulturpolitisk område og var ærgerlige over ikke at 
have været i stand til at anvende det veto, de havde haft, men som nu ikke omfattede de 
emner, der indgik i Det indre Marked. 
 
Sammen med Belgien tog Danmark401 derfor initiativ til at få en særlig kultur-artikel 
indført i den ændring af EF-Traktaten, der skulle blive resultatet af den Regeringskonference, der 
blev påbegyndt i december 1990, og som mundede ud i Traktaten om Den europæiske Union 
(Maastricht-traktaten, der trådte i kraft 1. november 1993). 
 
Kulturministeriets nyhedsbrev Danmark og Europa, nr. 2 om “Europa og Kulturen” fra 
november 1990 skriver om det dansk-belgiske initiativ følgende: 
 
“Formålet med at indføre kultur i EF-Traktaten er ikke at sidestille den med EF’s 
økonomiske, erhvervsrettede formål, men at traktatfæste, at kultur er et særområde i EF-forstand, at 
den nationale kulturpolitik er afgørende for at bevare den mangfoldighed, 
som er kendetegnende for den europæiske kultur, og at EF’s rolle er supplerende 
(subsidiaritetsprincippet) i forhold til den nationale kulturpolitik, herunder nationale 
kulturstøtteordninger” (s. 10). 

 
401 Kulturministeriets nyhedsbrev nr. 4, “Europa og Kulturen”, fra januar 1992, side 5. 
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Det næste nyhedsbrev fra april 1991 refererer udviklingen således: “Danmark har i marts måned 
fremlagt forslag til ændrede og nye traktattekster på regeringskonferencen. Disse forslag omfatter 
også et nyt afsnit om kultur [...]. Hovedformålene i det danske forslag er at traktatfæste, at 
mangfoldigheden i den europæiske kultur bevares og styrkes, at kulturpolitik fortsat er en national 
opgave, herunder at national støtte til kulturelle formål er tilladt som en konkret undtagelse fra EF-
traktatens generelle forbud mod statsstøtte (artikel 87), at der skabes traktathjemmel for, at EF kan 
gennemføre programmer mv., som supplerer de foranstaltninger, der gennemføres i EF-
medlemslandene [...], at der ved gennemførelsen af EF’s “normale” politikker bør tages hensyn til 
kultur som et specielt område” (s. 5). 
 
Dvs. at forskelligheden i europæisk kultur skal kunne udfoldes (ingen “europudding”), at 
national statsstøtte til kulturelle formål kan tillades som en undtagelse fra artikel 87 (dette 
kom ind som stykke 3, litra d), at EF kan vedtage egne støtteprogrammer til initiativer, 
der er iværksat af Medlemsstaterne, og endelig at der skal tages hensyn til kulturen, når 
EF’s øvrige politikker og tolkninger af Traktaten fastlægges. 
 
Resultatet blev, at der i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab blev indføjet som en 
målsætning, at Fællesskabets virke indebærer “udfoldelsesmuligheder for 
medlemsstaternes kulturer” (artikel 3 q), medens det i Præambelen til Traktaten om den 
Europæiske Union hedder, at statsoverhovederne “ønsker at styrke solidariteten mellem 
deres folk, samtidig med at de respekterer disses historie, kultur og traditioner”. 
 
Mere konkret førte det til to tilføjelser til Traktaten om Det europæiske Fællesskab, 
nemlig en udvidelse af artikel 87, stk. 3 og en ny artikel 151. Artikel 87, stk. 3 har som litra c 
følgende formulering: 
 
“[som forenelig med fællesmarkedet kan betragtes:] støtte til fremme af udviklingen af 
visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene 
på en måde, der strider mod den fælles interesse”. 
 
Nu blev der herefter indplaceret dette litra d: 
 
“[som forenelig med fællesmarkedet kan betragtes:] støtte til fremme af kulturen og 
bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene i 
Fællesskabet i et omfang, der strider mod den fælles interesse”402. 
 
Når det gælder de reguleringsmæssige initiativer, som Fællesskabet kunne tænkes at 
iværksætte i harmoniserende og/eller koordinerende retning – på linje med TV-Direktivet 
– rummer den nye artikel 151 en række begrænsninger. 
 
Alt i alt et tilfredsstillende resultat, hvis man sammenholder det med den danske 
regerings målsætning. 
 

 
402 Jeg har her (som andre steder) rettet den danske tekst, der her taler om “de fælles interesser”, hvad der 
ikke er i overensstemmelse med den engelske, tyske og franske udgave, og som af andre grunde også er 
uheldig. Problemet drøftes senere i afsnit 16.1.3. 
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Artiklens fulde ordlyd er denne: 
 
“Artikel 151 
1. Fællesskabet bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet det 
respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles 
kulturarv. 
 
2. Fællesskabet skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om 
nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende områder: 
— forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og 
historie 
— bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning 
— ikke-kommercielle udvekslinger 
— kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor. 
 
3. Fællesskabet og dets medlemsstater fremmer samarbejdet med tredjelande og med de 
internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturelle forhold, herunder 
navnlig Europarådet. 
 
4. Fællesskabet tager hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre 
bestemmelser i denne traktat, [efterfølgende tilføjet via Amsterdam-traktaten i 1997:] 
navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed. 
 
5. For at bidrage til virkeliggørelse af målene i denne artikel vedtager Rådet 
— efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Regionsudvalget: 
tilskyndelsesforanstaltninger, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering 
af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser; Rådet træffer afgørelse med 
enstemmighed under hele den i artikel 251 omhandlede fremgangsmåde 
— med enstemmighed på forslag af Kommissionen: henstillinger”. 
 
Der er næppe tvivl om, at hovedsigtet med denne artikel har været at begrænse 
Fællesskabets direkte indflydelse på Medlemsstaternes egne kulturer. I Det danske 
Kulturministeriums nyhedsbrev nr. 4 om “Europa og Kulturen” fra januar 1992 
fremhæves denne pointe eksplicit: 
 
“I Maastricht blev det fastslået, at kultursamarbejdet i EF er underlagt 
“nærhedsprincippet”, og at kultur således i bund og grund er et nationalt eller regionalt 
anliggende. “Nærhedsprincippet” indebærer, at EF-initiativer kun vil være supplementer 
til medlemslandenes forskelligartede indsats for kulturen og kun på de områder, hvor 
medlemslandene bliver enige om, at opgaver bedre løses gennem det internationale 
samarbejde end nationalt eller regionalt. Dermed er de danske hovedsynspunkter vedrørende 
kulturen medtaget i den nye EF-grundlov. [...]. Samtidig må frygten for en ensretning eller 
harmonisering af al kulturel udfoldelse i EF’s medlemslande være manet i jorden” (s. 5-6). 
 
Men med en nøgtern tilgangsvinkel kan det fastslås, at her overvurderes effekten af denne 
manen noget. Det centrale stykke fire, der var tænkt som en justering og bremse på 
anvendelse af Traktatens øvrige artikler, når disse berørte kulturelle forhold, er yderst 
vagt formuleret. Hvad betyder “tager hensyn til”? Og hvad er “de kulturelle aspekter”. 
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Begge formuleringen angår fællesskabets “indsats i henhold til andre bestemmelser i 
denne traktat”. Formuleringerne er meget forsigtige403.  
 
12.5. Arbejdspapiret om statsstøtte til kunst, kultur og AV-sektoren fra 1995 
Arbejdspapiret (DG IV 1995) er den første principielle redegørelse for, hvordan Kommissionen vil 
forholde sig til Traktatens nye afsnit om kulturens plads i EU, og til hvordan den vil anvende 
statsstøttereglerne på kulturen og det audiovisuelle område. Kun artikel 87 stk. 1 og stykke 3 
nævnes i Arbejdspapiret.  Det blev færdiggjort den 9. marts 1995 og blev som nævnt diskuteret med 
repræsentanter for Medlemsstaterne på et møde i juli 1995, men det er aldrig offentliggjort. 
 
Arbejdspapiret blev brugt af Kammeradvokaten i dennes notat til Jytte Hilden den 27. marts 1996, 
jfr. afsnit 13.19.5.1 hvor jeg gennemgår notatets fremstilling af dets indhold og den betydning, det 
fik for TV 2’s “danske” historie. Her ser jeg på Arbejdspapiret i en overordnet EU-sammenhæng. 
 
Arbejdspapiret starter med at henvise til de nye kulturbestemmelser i Maastricht-Traktaten, og 
derefter medgiver Kommissionen, at det er godt, at de er kommet med, men at det ikke betyder, at 
Kommissionen vil ændre sin hidtidige praksis på området, som den omtaler således: “The 
Commission’s consistent practice has been to authorise state aids to promote culture and heritage 
conservation, as long as competition is not unduly distorted and that fundamental single market 
rules are fully complied with” (pkt. 5, jeg fremhæver).  
 
Derefter henviser Kommissionen til, at den tidligere har bakket op om den kulturelle forskellighed i 
medlemslandene ved at godkende statsstøtte til filmindustrien, til produktion af tv-programmer på 
regionale sprog, til skulptur (“the plastic arts”) og til eksport af bøger til lande, hvor det pågældende 
sprog ikke har stor udbredelse404. Den fremhæver videre, at den ikke vil tolerere støtteordninger, der 
rummer diskrimination pga. nationalitet, således som f.eks. Danmark havde ønsket det angående 
filmstøtte (jfr. Udgang på Del II). 
 
De nye bestemmelser gennemgås derefter i forhold til fire typer af aktiviteter: 
 
1. Teater og scenekunst, opera, koncerter, kunstudstillinger, gallerier, biografer. 
2. De skrevne medier: aviser, magasiner, tidsskrifter bøger. 
3. Radio- og tv-broadcasting. 
4. Audiovisuel produktion og distribution (film, tv-programmer, video, musikindspilning). 
 

 
403 Danmark betragtede det som en stor sejr. “The Danish Foreign Minister Uffe Ellemann-Jensen was excited by the 
results. He mentioned especially four reason for his excitement: Denmark had got the environmental guarantee 
requested, Denmark could continue to give state aid to culture, the section on defence retained NATO as the decisive 
alliance, and the Dutch Presidency had accepted a clause on the Danish special rule concerning summer houses” 
(Laursen & Vanhoonacker 1992, s. 75 – The Intergovernmental Conference on Political Union, her fremhævet). 
404 Støtte til film: i hvert fald Frankrig N 7/1992 og Danmark C 48/1987. En sag om støtte til tv-programmer på 
regionale sprog har jeg ikke kunnet opspore, da der ikke blev truffet beslutning i den spanske sag, hvor Telecinco havde 
klaget den 2. marts 1992. Derimod findes en sag om godkendt statslig finansiering af aviser, publikationer og 
radioudsendelser på galicisk med den begrundelse, at sproget var så lidt udbredt, at finansieringen ikke kunne påvirke 
samhandlen mellem Medlemsstaterne (N 413/95, se IP/95/775 og Simon 1998). Heller ikke en sag om støtte til skulptur 
har jeg fundet. Bogstøtten må være den berømte CELF-sag, der startede hos Kommissionen i april 1992 og sluttede i 
december 2010, C 39/96 Frankrig, EUT 2011/L 78/37 af 24. marts 2011. Se alle sagens dokumenter her: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N351_2005 
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Bemærk her den systematisk adskillelse mellem “fremvisning”, “opførelse”, “udsendelse (dvs. 
“broadcasting”) på den ene side, og på den anden side produktion af produkterne. 
 
I nr. 1 findes f.eks. biograferne, i nr. 4 produktion af spillefilm. I nr. 3 udsendelse af radio og TV, i 
nr. 4 produktion af tv-programmer, video og musik. Opførelse af musik findes ellers i nr. 1. Måske 
har vi her den systematik, der senere danner grundlaget for, at Kommissionen betragter støtte til 
produktion af film og til tv-programmer som “kultur”, medens broadcasting ikke kan komme ind 
under dén betegnelse og dermed bliver udelukket fra kulturundtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra d.  
 
Når det gælder nr. 1 (performance), mener Kommissionen, at sådanne aktiviteter ikke påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne i mærkbart omfang, og at artikel 87 derfor ikke gælder. 
Betingelse for, at der foreligger statsstøtte nr. ni, er ikke opfyldt, jfr. afsnit 4.3 (pkt. 9). Det er en 
position, Kommissionen siden hen har forladt405. 
 
Aviser, magasiner og tidsskrifter fanges efter Kommissionens mening heller ikke af artikel 87, hvis 
de stort set kun læses i den stat, hvori de udgives, jfr. den galiciske sag. Hvis de sælges i flere lande, 
vil Kommissionen godkende støtte til deres produktion og distribution efter den nye artikel 87, stk. 
3, litra d. Bøger, der er skrevet på sprog, der læses i flere medlemsstater, falder ind under artikel 87, 
men støtte hertil vil blive godkendt efter litra d i stk. 3. Ellers rammes statslige ydelser til 
produktion, oversættelse og distribution af bøger ikke af statsstøtteforbuddet (pkt. 12-15). 
 
Nr. 4 omfatter støtte til produktion og distribution af video, tv-programmer og film, og en sådan 
støtte “will be treated favourably” (pkt. 20)406. I mange tilfælde vil artikel 87 ikke blive anvendt, 
fordi samhandelen ikke påvirkes nævneværdigt. I modsat fald vil den nye kulturundtagelse i artikel 
87, stk. 3 (d), efter notifikation, blive anvendt, hvis støtten er nødvendig for at udvikle kulturen 
og/eller bevarelse af kulturarven, og hvis støtten ikke overskrider det nødvendige.  
 
Men her kommer den centrale usikkerhed til syne. Hvad er nemlig “det nødvendige”? Hvem skal 
afgøre det? Og hvordan skal det beregnes? Og hvad er sammenligningsgrundlaget eller 
målestokken? 
 
Det centrale for denne afhandling er nr. 3 – støtte til radio og tv broadcasting – , der omtales i punkt 
16-19. Kommissionen lægger højstemt ud: 
 
“The Commission believes that public service broadcasters have a crucial role to play in the 
promotion of regional, national and European cultures and the flowering of Europe’s audio-visual 
industries in tomorrow’s information society” (pkt. 16).  
 
Kommissionen henviser dernæst til, at den har modtaget en række klager angående finansieringen 
af PSB fra private tv-virksomheder, og at spørgsmålet er af største vigtighed, og at der er stor 
interesse for sagen i hele Fællesskabet. Kommissionen har derfor iværksat den tidligere nævnte 
undersøgelse, der skal munde ud i en Rapport med en analyse af balancen mellem public service-
forpligtelserne og finansieringen heraf (se næste afsnit, Rapporten er Putman, Hayes & Bartlett 
1995). Allerede nu kan visse almene principper efter Kommissionens mening dog fastlægges.  
 

 
405 Se Sinnaeve 2008.  
406 Men om dette betyder, at finansieringen skal anses for forenelig støtte eller som kompensation, fremgår ikke klart. 
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Og her vil jeg inddrage Rapporten, hvis endelige udgave først kom en halvt år senere, men 
Kommissionen havde som nævnt allerede adgang til en foreløbig tekst. Det centrale i Rapporten var 
at undersøge, om der kunne påvises en klar forbindelse mellem kravene til public service 
broadcasing og størrelsen på den statslige finansiering. Fandtes der en sådan tydelig og målbar 
forbindelse, kunne den bruges til at vurdere, om en given broadcaster var overkompenseret eller ej, 
og Det markedsøkonomiske Investorprincip kunne inddrages i analysen og muligvis anvendes til at 
erklære den statslige finansiering for ikke at være støtte. Imidlertid står der i Resumeets konklusion 
s. 6: “at this stage it is impossible to say anything concrete about either the adequacy of the level 
given the broadcasting obligations or whether the sums drawn from either source are excessive”407. 
Kommissionen måtte derfor finde en anden tilgang til sin håndtering af den statslige finansiering af 
public service broadcasting. Den skrev herefter: 
 
Medlemsstaterne kan frit bestemme, hvordan deres PSB skal finansieres, dvs. via licens, direkte 
statsstøtte, reklameindtægter og sponsorering eller via en kombination af disse metoder. En 
indirekte afvisning af de private virksomheders ønske om at reservere den kommercielle 
finansiering til dem. Dernæst står der: 
 
“Public funding does not constitute state aid if the subsidy does no more than compensate for the 
additional costs incurred by the broadcaster in the fulfilment of public service obligations 
(including restrictions on advertising)” (pkt. 17, her fremhævet) 
 
Al ekstra finansiering ud over dette er i stand til at fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen 
mellem Medlemsstaterne, idet man kan gå ud fra, at reklame og programmer handles på tværs af 
grænserne. I så fald vil der være tale om statsstøtte, der falder ind under forbuddet i artikel 87, stk. 
1, og som – efter notificering – skal analyseres efter Traktatens artikel 87, stk. 3 (pkt. 17).  
 
Dette er et bemærkelsesværdigt udsagn. For det første anlægger Kommissionen udtrykkeligt 
kompensationsbetragtningen. Der er ingen statsstøtte, hvis den offentlige finansiering netop svarer 
til de ekstra udgifter til levering af PSB. Dette er i modstrid med Kommissionens tidligere politik, 
men i overensstemmelse med Jacques Delors svar til Rudolf Scharping i oktober 1994 (jfr. afsnit 
12.3). Dertil kommer, at Kommissionen ikke henviser til artikel 86, stk. 2, ja slet ikke nævner, at 
public service broadcasting kunne være en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. 
Kommissionen må have stoppet sin analyse af den mulige statsstøtte ved en konstatering af, at én af 
betingelserne i artikel 87, stk. 1 ikke var opfyldt, og at der derfor ikke forelå statsstøtte. Det kan kun 
være den femte – den om begunstigelsen eller “fordelen” (jfr. afsnit 4.3). Kommissionen henviser 
ikke til ADBHU-dommen, C-240/83 ADBHU, Sml. 1985, I-531, men det er faktisk dens 
betragtningsmåde, der anlægges (jfr. afsnit 11.9.2)408. 

 
407 Jfr. et citat fra selve Rapporten med tilsvarende indhold i Uphoff 1996, s. 196: “However, it is clear from section 4 
above that many of the obligations place upon public broadcasters are of a general nature, often leaving interpretation 
up to the individual broadcasters. Thus there are relatively few cases where the obligations laid upon public 
broadcasters are so specific that they provide an immediate means of identifying their impact on program budgets or 
other areas of costs”. Men som fortalt, har jeg ikke adgang til selve Rapporten, så dette citat er på anden hånd. 
408 Her synes at optræde en logisk selvmodsigelse, som Generaladvokat Léger gør opmærksom på i sit første Forslag til 
afgørelse i Altmark-sagen, den 19. marts 2002 ( Sml. 2002, I-7751, pkt. 81-82). Hvis den statslige finansiering svarer til 
de ekstra omkostninger, er der ikke tale om støtte. Hvis finansieringen er større, er det statsstøtte. Statsstøtten kan 
imidlertid aldrig blive forenelig, idet det ikke er i Fælleskabets interesse, at der udbetales mere støtte, end det er 
nødvendigt for at løse opgaven. Herved sættes artikel 87, stk. 3 ud af kraft, og artikel 86, stk. 2 gør det, når det gælder 
statsstøtte. Problemet knytter sig til, hvad “de ekstra omkostninger” er for nogle og til spørgsmålet om broadcasterens 
effektivitet, jfr. senere om Amsterdam-Traktatens Protokol om public service broadcasting, jfr. afsnit 16.1 
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Igen kan jeg ikke sige mig fri for at have den mistanke, at Kommissionens standpunkt kan hænge 
sammen med, at de klager, som Kommissionen på den foregående side i Arbejdspapiret havde 
henvist til, netop indeholdt påstande om, at støtteordningerne til PSB var ikke-notificerede409. 
Hvilket Kommissionen hurtigt kunne overbevise sig om var rigtigt, idet den som nævnt ikke havde 
modtaget én eneste notifikation angående statsstøtte til PSB410. 
 
Da den igen kraftigt havde indskærpet notifikationspligten over for Medlemsstaterne i sin 
Meddelelse om morarenter i tilknytning til ulovlig statsstøtte fra 22. februar 1995 (optrykt i Europa-
Kommissionen 1999, s. 70), og i Meddelelse om proceduren ved støtte udbetalt i modstrid med 
artikel 88, stk. 3 (EFT 95/C 156/05) fra 22. juni 1995 havde truet med, ikke bare at kræve 
øjeblikkelig stop for udbetaling af fortsat støtte via en midlertidig Beslutning, men også peget på, at 
den ville kunne kræve tilbagebetaling af den tidligere udbetalt støtte, ville den blive tvunget til at 
træffe meget ubehagelige Beslutninger, hvis den måtte konstatere, at statslige ydelser, der ikke-
notificeret blev udbetalt til en public service broadcaster, var en støtte. Kommissionen havde, som 
jeg kursiverede, i Arbejdspapiret selv nævnt notifikationspligten. En tilgangsvinkel, der betragtede 
statslig finansiering som kompensation for de ekstra omkostninger, var fra en politisk synsvinkel 
mere i overensstemmelse med Medlemsstaternes ønsker.  
 
Kommissionen er imidlertid opmærksom på, at en beregning af “de ekstra omkostninger”, der 
medgår til at levere PSB kan være vanskelig, og at kalkulationen af hvad en fair kompensation 
derfor skulle være, er “extremely difficult, if not impossible” (pkt. 18), jfr. Rapportens konklusion. 
Kun hvis den offentlige finansiering er tydeligt disproportional, vil det være muligt at sige, at 
ordningen falder ind under artikel 87, stk. 1 og derfor skal analyseres efter artikel 87, stk. 3411. 
Kommissionen vil derfor indskrænke sig til at stille følgende krav til Medlemsstaterne (pkt. 19):  
 
Medlemsstaterne skal forsøge at skabe stabile reguleringsmæssige og finansielle rammer for de 
offentlige broadcastere, indføre behørig finansiel disciplin og undgå ad hoc-ordninger som f.eks. 
dækning af årlige underskud, som det syntes at være tilfældet i klagesagerne angående Spanien, 
Italien og Portugal. 
 
Kommissionen anfører, at ustabilitet i reguleringen og finansiering ikke alene hæmmer finansiel 
planlægning, men også gør de offentlige broadcastere afhængige af de siddende regeringer. 
Medlemsstaterne skal i stedet fastholde et finansieringsniveau, der er i overensstemmelse med den 
kulturelle og public service rolle, de har pålagt public service broadcasterne, og samtidigt skal de 
være opmærksomme på, at også de private tv-virksomheder kan spille en rolle i kulturlivet, og at de 
endda i visse tilfælde er pålagt public service forpligtelser (pkt. 19). Gør Medlemsstaterne det, vil 
Kommissionen godkende ordningerne. Men altså som forenelig statsstøtte. 
 
Alt i alt er det et Arbejdspapir om statsstøtte til kultur og medier, der er imødekommende over for 
Medlemsstaternes ønsker om at yde offentlig finansiering til en række nationale aktiviteter på disse 

 
409 Michael Stulz-Herrnstadt overvejer også, om tilgangen skyldtes opmærksomhed på ADBHU-dommen eller om det 
var tale om “einer politischen Opportunität”, men mener, at et svar ville være spekulativt (Stulz-Herrnstadt 2004, s. 71). 
Der henvises som nævnt ikke til ADBHU-dommen. 
410 Den første kom den 31. juli 2001 i sagen N 548/2001 Belgien, se afsnit 21.4.1. 
411 Der står kun “Article 92(3) of the Treaty”, her citeret med den gamle nummerering, dvs. artikel 87, stk. 3. Litra c 
eller d nævnes ikke. I så fald ville støtte til PSB kunne gøres forenelig både via litra c og/eller d i artikel 87, stk. 3. Et 
synspunkt, der også optræder i Diskussionspapiret fra 1998, se afsnit 16.2. Artikel 86, stk. 2 indgår som nævnt ikke 
noget sted i Arbejdspapiret, men derimod i Diskussionspapiret. 
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områder. Men det var kun et arbejdspapir fra DG IV (Konkurrencedirektoratet), og dets 
synspunkter holdt ikke længe, hvad jeg skal vise i gennemgangen i kapitel 16. 
 
Spørgsmålet er imidlertid, hvad der skete med Arbejdspapirets synspunkter, efter det succesfulde 
møde, Kommissionen ifølge den selv havde haft med Medlemsstaterne? Hvorfor blev det ikke 
udmøntet i en Meddelelse eller anvendt i Beslutninger angående broadcasing? Jeg ved det ikke412. 
Der synes ikke senere at være noget spor af det efter det omtalte møde i juli 1995, skønt 
Kommissionen ifølge dommen i T-17/96 TF1, Sml. 1999, II-1757 af 3. juni 1999 betragtede det 
som et første udkast til generelle retningslinjer. Og “den håber inden længe, i samarbejde med 
medlemsstaterne, at kunne tilvejebringe et generelt dokument, der vil kunne anvendes som grundlag 
for en undersøgelse af konkrete tilfælde” (præmis 65). Det generelle dokument lod dog vente på sig, 
og det næste udspil blev et “Discussion Paper”, færdiggjort i april 1998. Se afsnit 16.2. Først i 
november 2001 kom det første generelle dokument, nemlig 2001-Meddelelsen om statsstøtte til 
public service broadcasting, se afsnit 16.10. 
 
Kommissionen anvendte ikke Arbejdspapiret som grundlag for nogen Beslutning angående statslige 
ydelser til PSB. Beslutningen om Portugals kompensationer til RTP (NN 141/95 Portugal, som jeg 
straks kommer til) betragtede ikke ordningen som statsstøtte, men har ingen henvisning til 
Arbejdspapiret. Og inden Kommissionen nåede at træffe sin næste Beslutning – nemlig i februar 
1999 - var en ny Traktat trådt i kraft (Amsterdam-Traktaten), og den rummede en særlig Protokol 
angående statsstøtte til PSB, jfr. afsnit 16.1. På den måde blev arbejdspapiret overflødiggjort, noget 
den magtfulde Kommissær Bangemann næppe var ked af. 
 
12.6. Rapporten om finansiering og opgaver for public service broadcasting i EU 
Rapportens fulde navn er: “Report on Public Television Financing and Obligations in the European 
Union. Final Report”. Den blev bestilt af Kommissionen i december 1993 hos den engelske 
konsulentfirma Putman, Hayes & Bartlett, og den blev afleveret i den endelige udgave i november 
1995, forfattet af Brian Sturgess, Monique Aubel, Stephanie Pistre, Laurence Argimon413. 
Rapporten blev sendt til Medlemsstaterne til kommentering. 
 

 
412 Men jeg har to gæt. Det første er udnævnelsen af den nye Sander-Kommissionen den 23. januar 1995. Her blev 
Martin Bangemann flyttet fra direktoratet for Det indre Marked til direktoratet for “Industrial affairs, Information & 
Telecommunications Technologies”, hvorved han kom tættere på medieområdet og dets forbindelse med 
telekommunikation og digitalisering. Jeg forestiller mig, at Karel van Miert, der fortsatte som Kommissær for DG IV 
(Konkurrence), havde dokumentet under udarbejdelse i januar 1995, men at Bangemann fik det neutraliseret, da han 
opdagede det. I sine erindringer om sin tid som Kommissær skriver Van Miert: “Nach Meinung Martin Bangemann 
zum Beispiel sollten öffentlich-rechtliche Sendeanstalten nur Programme ausstrahlen dürfen, die die Privatsender nicht 
bringen wollten. Dabei handelte es sich jedoch um einen isolierten Minderheiten Standpunkt” (Miert 2000, s. 323). Det 
andet gæt tager udgangspunkt i Dieter Dörrs oplysning om, at Tyskland havde en mere radikal opfattelse end 
Kommissionens tilsyneladende imødekommende tilgang (Dörr 1998, s. 17). Tyskland ønskede, at finansiering af public 
service broadcasing ikke under nogen omstændigheder kunne være statsstøtte, og at Kommissionen derfor ikke havde 
bemyndigelse til at undersøge hverken definitionen eller størrelsen på finansieringen eller deres indbyrdes forbindelse, 
jfr. senere om Tysklands rolle i vedtagelse af Amsterdam-Protokollen i afsnit 16.1. 
413 Navnene på forfatterne findes i Tongue-rapporten (jfr. afsnit 16.1.1), de står ikke i Resuméet. Dateringen efter 
dommen i T-46/97 SIC, præmis 10. 
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Det har ikke været muligt at få fremskaffet hele Rapporten, Kommissionens konkurrencedirektorat 
har på min forespørgsel ledt efter den, men har kun kunne finde et fyldigt, officielt resumé på 35 
sider414. Herefter kaldt 1995-Resuméet.  
 
Resuméet er imidlertid tilstrækkeligt til at skabe et overblik over situationen for public service 
broadcasting i Unionens 12 Medlemslande, således som billedet så ud for Kommissionen, inden den 
traf sine første Beslutninger angående statsstøtte til PSB. Dette billede blev naturligvis i forbindelse 
med de konkrete sager suppleret med yderligere oplysninger, dels fra klageren, dels fra de 
ansvarlige myndigheder i Medlemsstaten. 
 
Tabel 12.1. Finansieringsmåder for de offentlige broadcastere i EU. Fra Rapportens s. 1 
 
Finansieringskilder:   Offentlige broadcastere 
 
Kun licens    BBC (Storbritannien) 
     DR (Danmark) 
 
Licens + reklame    ZDF (Tyskland) 
     ARD (Tyskland) 
     RTE (Irland) 
     NOS (Holland) 
 
Licens + reklame + direkte 
statsstøtte    France 2 og France 3 (Frankrig) 
     RAI (Italien) 
     ERT (Grækenland) 
     TV 2 (Danmark) 
     RTBF og BRTN (Belgien) 
 
Kun reklame    Channel 4 (Storbritannien) 
 
Reklame + direkte statsstøtte  TVE (Spanien) 
     RTP (Portugal) 
 
Det ses, at der kun er tre virksomheder, der har enkelt-finansiering. BBC, DR og Channel 4415. 
 
1995-Resuméet anfører, at blandingsfinansiering (dvs. reklame + andet) kan medføre, at de 
offentlige broadcastere presser omkostningsstrukturen opad på markedet for programrettigheder og 
rettigheder til transmission af sportsbegivenheder, fordi de med statsstøtten kan finansiere priser, 
der ligger over markedsværdien. På den anden side kan ønsket om at legitimere licensen i forhold til 
det politiske liv føre til, at de offentlige broadcastere går efter et massepublikum, hvad der svækker 
de private operatørers mulighed for indtjening. 
 
1995-Resuméets forfattere er imidlertid opmærksomme på, at man ikke kan vurdere public service 
broadcasting som enhver anden økonomisk aktivitet på markedet:   
 
“The perfectly competitive model with free entry and exit producing a homogenous product with 
fully informed consumers is not the ideal model against which the TV sector must be judged 

 
414 Min anmodning sendt den 26. april 2005 pr. mail. Svar pr. brev med resuméet vedlagt i juni 2005. I FM’s arkiv. Jeg 
har spurgt i Kulturministeriet, om det har Rapporten. Svaret var, at en omfattende søgning på rapporten og tilknyttede 
arbejdsdokumenter ikke har givet noget resultat (brev af 21. januar 2019). 
415 Sverige og Finland blev først medlemmer 1. januar 1996. SVT og Yle har også enkelt-finansiering. 
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because of it’s social role and because the heterogeneity of its output is part of its essential nature 
unlike markets such as milk or steel or even airline traffic” (s. 2). 
 
Hertil føjer de om public service-opgaven: 
 
“The primary objective of public broadcasters should be to supply a public service regardless of the 
cost and audience of the programmes without tying to maximise advertising revenue”. 
 
Det sidste – at de ikke skal forsøge at maksimere indtjeningen fra reklamesalget -  er et 
problematisk synspunkt. I visse lande er den offentlige public service broadcaster finansieret af 
statsmidler + reklamer eller andre kommercielle indtægter. Her kan  broadcasteren være pålagt at 
tjene så mange kommercielle penge som muligt – samtidigt med at den opfylder PSB-kravene – for 
derved at minimere det statslige bidrag via licens eller direkte statsstøtte. I Storbritannien drives 
BBC’s kommercielle aktiviteter bl.a. med den målsætning. Og i Danmark blev TV 2’s licensønsker 
fastlagt, efter at de maksimale reklameindtægter var kalkuleret, og ønsket var fra regeringens og 
folketingsflertallets side, at licensen skulle være så lav som muligt. Netop fordi TV 2’s 
reklameindtægter svigtede i forhold til prognoserne, vedtog Folketinget flere gange at udvide den 
sendetid, TV 2 måtte bruge til reklamer, fordi man ønske “at maksimere reklameindtægterne” (se 
kapitel 13 og kapitel 18). 
 
Det er det ene vanskelige element i udsagnet. Det andet er igen spørgsmålet om, hvad de “ekstra 
omkostninger” ved udførelse af public service-opgaven omfatter, og hvordan de kunne bregnes. 
Hvis der er restriktioner på reklamerne (begrænsning i tiden, forbud mod breaks, forbud imod 
annoncering for ellers lovlige varer, forbud imod reklamer i forbindelse med børneudsendelser, 
osv., jfr. kapitel 18.9.3.3) er dette et element i den pålagte PSB-opgave, og den mindre 
kommercielle indtjening er en “ekstra omkostning”, der foreneligt med Traktaten kan kompenseres. 
 
Men hvordan forholder det sig med broadcasterens reklamepriser? Og med dens mulighed for at 
maksimere indtjeningen inden for de begrænsninger, der er opstillet? 
 
Prisdumping, der kan opretholdes, fordi den statslige støtte dækker den mindre indtjening, er ikke 
forenelig med Traktaten, hvad der vil indgå som et kritisk element i en række af de Beslutninger, 
Kommissionens senere skulle træffe om statsstøtte til PSB. Se afsnit 21.4). 
 
Maksimering af reklameindtægterne inden for de begrænsninger, der er opstillet for reklamerne, 
kan ske ved at målrette programmerne, eller ved at satse på et stort publikum til programmerne.  
 
Det har bl.a. noget at gøre med den struktur i programfladen (“the schedule”), tv-kanalen vælger, 
herunder placering af programmerne i og uden for prime-time. Og det er en balance mellem 
hensynet til at betjene alle samfundsgrupper med et alsidigt og mangfoldigt programtilbud og 
hensynet til indtjeningen, når kanalen er reklame- eller sponsorfinansieret. Det vil derfor være 
meget vanskeligt præcist at fastlægge, hvad den optimale kommercielle indtægt skal være. Og 
dermed bliver det også “extremely difficult, if not impossible” at beregne den nødvendige 
statsstøtte, der skal dække “de ekstra omkostninger”, som hensynet til opfyldelse af public service-
forpligtelsen medfører. Og hvad er “ekstra omkostninger” ved levering af public service 
broadcasting, hvis hele programfladen er “public service broadcasting”? Hvis definitionen er 
kvalitativ og bred (alsidighed, mangfoldighed og kvalitet), vil alle omkostninger kunne indgå i 
opfyldelse af opgaven, og hvad er så “ekstra”? 
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Tabel 12.2. Udviklingen i public service-kanalernes markedsandele i % af seertiden 1984-1990-1994 
 
Land    1984  1990  1994 
 
Belgien, Flanderen  100  n.a.  33  
Belgien, Walloniet  100  n.a.  21 
Danmark   100  94  75 
Frankrig    100  34  41 
Grækenland   100  43  13 
(Vest-)Tyskland   100  52  36 
Luxembourg   0  0  0 
Holland    95  57  48 
Irland    75  65  59 
Italien    54  52  47 
Portugal    100  100  78 
Spanien    100  73  41 
Storbritannien   57  58  56 
 
Tallene viser en markant udvikling i de offentlige broadcasternes stilling på de nationale markeder 
(hele befolkningen) fra monopol i de fleste lande i 1984 til en markedsandel på under halvdelen i de 
fleste lande ti år senere i 1994. 
 
1995-Resuméet anfører, at de offentlige broadcastere både individuelt og gennem EBU fastholder, 
at de er de eneste, der kan tilbyde følgende: 
 
• universelt programudbud (at oplyse, at uddanne og at underholde416 og at gøre programmerne 
tilgængelige for hele befolkningen); 
• en alment basisudbud, suppleret med tematiske kanaler417; 
• et forum for demokratisk debat; 
• uhindret adgang til begivenheder af offentlig interesse samt udvikling af ny teknologi. 
 
1995-Resuméet kommenterer dette med, at den måde, hvorpå public broadcasterne i praksis træffer 
valg, der er konsistente med deres public service-opgaver, “differs considerably between countries”. 
Herved peger 1995-Resuméet indirekte på, at for at det skal være muligt at beregne den nødvendige 
statsstøtte til dækning af “de ekstra omkostninger”, skal der være sikkerhed for, at opgaven faktisk 
bliver udført tilfredsstillende. Også dette punkt vil jeg vende tilbage til (se afsnit 21.4.6). 
 
Tabel 12.3. Kilder til finansiering af broadcastere i EU, 1993-tal i mio. ECU og i % 
 
  PSB reklame  PSB stat  Private  I alt 
  ECU %  ECU %  ECU %  
 
Belgien  37 6  325 54  239 40  601 
Danmark 81 23  222 65  38 12  341 
Frankrig  446 17  941 35  1.233 48  2.620 
Tyskland 427 9  2.650 55  1.664 36  4.741 
Grækenland 6 2  99 40  140 58  245 

 
416 Engelsk original: “inform, educate and entertain and make the programmes accessible to the entire population”, jfr. 
John Reiths klassiske formulering af BBC’s opgave: “to inform, educate and entertain”. 
417 F. eks. en 24 timers nyhedskanal i Storbritannien, en børnekanel i Tyskland, se senere om klager over dette i kapitel 
16. 
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Irland  69 50  62 45  6 5  137 
Luxembourg 0 0  0 0  3 100  3 
Holland  168 19  488 57  188 24  844 
Portugal  146 59  16 6  82 35  244 
Spanien  471 29  722 44  416 27  1.609 
UK  424 10  2.030 46  2.002 54  4.456 
 
Totalt  2.841 14  8.746 44  8.022 42  19.609 
 
Den samlede statsstøtte udgjorde således ifølge denne optælling 8.746 mio. ECU eller 45% af tv-
markedets økonomi i de 12 EU-lande. Reklameindtægterne var på 10.863 mio. ECU eller 55%. 
Reklameindtægterne delte sig med 2.841 mio. ECU til de offentligt ejede broadcastere, medens de 
private fik 8.022 mio. ECU. Det er 26% til de offentlige og 74% til de private. 
 
Hvis de private fik alle reklamepengene, ville deres indtægter blive forbedret med 35% eller godt en 
tredjedel. Det er noget af baggrunden for deres klager til Kommissionen. 
 
Men nogle af de privat ejede virksomheder har ifølge Rapporten også public service-forpligtelser, 
og derfor har 1995-Resuméet også en opstilling af de forskellige krav, inkl. restriktioner på 
reklamer, der ifølge national lovgivning er stillet til offentlige og private broadcastere (side 10-23). 
Det er ikke hensigtsmæssigt at gennemgå disse krav for alle broadcastere i alle de 12 lande på dette 
sted. Jeg vil i stedet inddrage oplysningerne i forbindelse med den senere gennemgang af 
klagesagerne og Kommissionens Beslutninger heri (se kapitel 16 og 21). 
 
12.7. Kommissionens første Beslutning om statslig finansiering af public service broadcasting 
I november 1996 traf Kommissionen omsider sin første Beslutning om statslig finansiering til PSB. 
Men inden jeg gennemgår den, skal jeg kort orientere om en lidt tidligere Beslutning om Frankrigs 
finansiering af det franske, nationale postvæsen, La Poste (NN 135/92, EFT 1995/C 262/11 af 7. 
oktober 1995). I begge tilfælde gælder det en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, og i ingen 
af dem finder Kommissionen, at der er anvendt statsstøtte. 
 
12.7.1. Skattelettelse til La Poste i Frankrig 
La Poste havde ifølge loven fra 1990 som opgave at levere post til hele landet og herunder deltage i 
opbygning af Frankrigs infrastruktur. Desuden fik La Poste mulighed for at tilbyde “ydelser, der 
omfatter pengemidler og pengeoverførsel, investering og opsparing, formueforvaltning, 
boligopsparingslån og alle former for forsikring” (s. 11, sp. 1). Som led i en samlet aftale om pligter 
og offentlige ydelser blev La Poste tildelt en skattenedsættelse for lokale skatter. Værdien af denne 
skattenedsættelse var beregnet til 1,196 mia. FRF. FFSA, der formidlede forsikringer, klagede 
imidlertid til Kommissionen i december 1994 og anførte, at skattenedslaget var i modstrid med 
artikel 87, stk. 1. Der skulle derfor være tale om uforenelig statsstøtte. 
 
Kommissionen gjorde i sin Beslutning opmærksom på, at La Poste’s hovedopgave var en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse, og at Kommissionen ifølge dommen i C-387/92 Banco Exterior de 
España SA havde beføjelser til at bedømme “statsstøtte til de virksomheder, er omhandles i artikel 
86, stk. 2” (s. 14, sp. 1). Denne dom gennemgår jeg i afsnit 15.1, og Domstolen opfattede her 
statens afgiftslettelse til banken som statsstøtte. 
 
Kommissionen fandt herefter, at nedsættelse af skattebetalingen var en klar fordel for postvæsenet. 
Og hvis undtagelsen i artikel 86, stk. 2 skal anvendes, “må denne fordel ikke overskride det, der er 
nødvendigt, for at det kan udføre sin opgave af almindelig økonomisk interesse. Med andre ord 
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siger fællesskabslovgivningen, at fordelen ikke må gavne den offentlige virksomheds kommercielle 
aktiviteter” (s. 14, sp. 2). Hvis fordelen nemlig var større end nødvendig, ville La Poste kunne 
dumpe sine priser på de kommercielle pengetransaktioner til skade for bl.a. FFSA. Men de franske 
myndigheder og en ekstern konsulent havde fremlagt omfattende økonomiske beregninger, der 
viste, at skattenedslaget svarede til en værdi af 1,196 mia. FRF, medens de ekstra omkostningerne 
ved at opretholde den normale postbesørgelse i landdistrikterne og belastede kvarterer var mindst 
2,02 mia. FRF og muligvis 1,82 mia. FRF. Herefter konkluderer Kommissionen: 
 
“Postvæsenets skattemæssige fordel går således ikke ud over det, der er nødvendigt, for at det kan 
udføre de opgaver af almindelig økonomisk interesse, det er pålagt som offentlig virksomhed. Der 
er således intet, der taler for en overførsel af statsmidler til postvæsenets kommercielle aktiviteter. 
Derfor udgør de pågældende foranstaltninger i medfør af EF-traktatens artikel 86, stk. 2 ikke 
statsstøtte efter artikel 87, stk. 1. På baggrund heraf har Kommissionen besluttet ikke at betragte de 
pågældende bestemmelser som statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1” (s. 15, sp.1-
2). 
 
Argumentationen kan minde om Domstolens i ADBHU-sagen fra 1985, jfr. afsnit 11.9.2. Her blev 
artikel 86, stk. 2 dog ikke nævnt. Kommissionens udsagn i denne sag om La Poste er forvrøvlet418, 
hvad der måske skyldes, at den ikke starter sin undersøgelse af foreneligheden med at undersøge, 
om betingelserne i artikel 87, stk. 1 var opfyldt. Havde den gjort det, ville den ud fra, hvad den 
oplyser i Beslutningen, have konstateret, at betingelse fem om begunstigelsen ikke var opfyldt (jfr. 
afsnit 4.3 og 11.9.2). Og at der derfor ikke kunne være tale om statsstøtte. Den skulle derfor ikke 
undersøge ordningen via artikel 86, stk. 2, der første kan anvendes, når det er konstateret, at der 
foreligger statsstøtte, der muligvis er forenelig, hvis betingelserne i artikel 86, stk. 2 er opfyldt. 
 
Men hovedpointen er imidlertid, at der ikke foreligger statsstøtte, men kompensation. Skønt 
ordningen ikke var anmeldt, kunne tilbagebetaling derfor ikke kan komme på tale, ligesom FFSA’s 
mulighed for at forfølge sagen ved en national domstol var vanskeliggjort419. Og dette fører mig 
frem til beslutningen i sagen om Portugals finansiering af den nationale broadcaster RTP, hvor de 
samme overvejelser kom i spil. 
 
12.7.2.Beslutning om mulig statsstøtte til RTP 
Beslutningen blev truffet den 7. november 1996 som sagen NN 141/95 Portugal, SG(96)D 9555420. 
Beslutningen er aldrig offentliggjort og findes kun i den originale portugisiske udgave421. 
Kommissionen udsendte blot en pressemeddelelse fra 2. oktober 1996 (IP/96/882), hvor ganske få 

 
418 Der er ikke tale om en oversætterfejl. Den franske original lyder således: “Dès lors, en vertu de l’article 86 
paragraphe 2, les mesures en cause ne constituent pas des aides d’État aux termes de l’article 87 paragraphe 1 du traité”. 
Den engelske oversættelse: “Thus, pursuant to Article 86(2), the measures in question do not constitute State aid within 
the meaning of Article 87 (1) of the EC Treaty”. Sinnaeve 2003 s. 352 kalder formuleringen “succinct and even 
contradictory” og mener at den viser, at “no clear views existed at the time on the application of State aid rules to public 
service”. Den forkludrede formulering blev senere af Frankrig forsøgt anvendt i CELF-sagen (C-332/98 CELF, Sml. 
2000 I-4833 af 22. juni 2000) som argument for, at der ikke forelå statsstøtte, og at støtten derfor ikke burde være 
anmeldt. Argumentet blev tilbagevist af generaladvokat La Pergola i hans forslag af 14. december 1999, pkt. 3, 5 og 17-
19, og Domstolen gav ham ret. 
419 Det var naturligvis ikke umuligt, idet FFSA kunne fremføre den påstand, at der var tale om statsstøtte, der var 
ulovlig. Nationale domstole er kompetente til at afgøre, om der er statsstøtte, men de må ikke  udtale sig om 
foreneligheden.  
420 Kilder: Sousa 1996 a og b, Sousa og Silva 2009, T-46/97 SIC mod Kommissionen og SG(96)D 9555, 1994-
Resuméet samt E 14/2005 Portugal. 
421 Frands Mortensen har fået en papirudgave af David Ward. 
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argumenter og konklusionen refereres. Herom senere. Jeg gennemgår denne Beslutning grundigt af 
to årsager: for det første er det Kommissionens første beslutning, og den ender med at bestemme, at 
ordningen er kompensation, ikke statsstøtte. Det er aldrig sket siden, når det gælder public service 
broadcasting. For det andet får denne sag stor betydning for TV 2’s skæbne, idet den bliver brugt af 
de danske myndigheder, da de i 1997 overvejede at omdanne TV 2 til et aktieselskab med henblik 
på et evt. salg, se kapitel 17. 
 
Baggrunden for klagen var denne: Siden 1968 havde den gamle nationale RTP drevet to nationale 
tv-kanaler (RTP-1 og RTP-2), der blev finansieret af licens og reklame. Efter revolutionen i 1975 
bestemte den nye forfatning, at tv i Portugal ikke kunne ejes af private, men i slutningen af 
1980erne blev dette blødt op efter stærkt lobbyarbejde fra bl.a. den katolske kirke. I 1990 vedtog 
parlamentet en ny tv-lov, der åbnede for privat, kommerciel drift af to tv-kanaler. Disse kom i 
offentligt udbud, og via en uigennemskuelig proces (Sousa 1996b, kapitel 7, s. 8-10) blev resultatet, 
at den ene kanal gik til en koncern, Sociedade Independente de Comunicação (SIC) under ledelse af 
den tidligere socialdemokratiske premierminister Francisco Pinto Balsemao, medens den anden gik 
til den katolske kirke og fik navnet Televisão Independente (TV I). Samtidigt blev det besluttet at 
omdanne RTP til et offentligt ejet aktieselskab uden licensindtægterne, idet licensen blev afskaffet i 
1991. Den nye ordning trådte i kraft for RTP i 1992, og de to nye private tv-kanaler SIC og TV I 
begyndte at sende i oktober 1992. Alle fire tv-kanaler var således reklamefinansierede. 
 
Allerede tidligt i 1993 stod det klart, at RTP ville få store økonomiske vanskeligheder, idet 
seertallene for RTP’s to kanaler raslede ned til fordel for de to private kanaler, SIC og TV I, og da 
reklamerne var eneste finansieringskilde, så det sort ud for RTP. Regeringen indgik derfor den 17. 
marts 1993 en kontrakt med RTP, der udbyggede RTP’s allerede eksisterende lovmæssige status af 
at være et “public service selskab”422. Kontrakten udpegede hvilke tjenester, RTP som den eneste 
virksomhed ville modtage statstilskud for at udføre. Det var disse (s. 3-4 i Beslutningen423): 
 
1. Pligt til at dække hele det portugisiske fastlandsområde med to tv-kanaler. 
2. Distribution af programmer til Madeira og Azorerne via satellit. 
3. Pligt til at opretholde audiovisuelle arkiver. 
4. Produktion af programmer og udsendelse heraf til portugisiske befolkninger i udlandet. 
5. Samarbejde med portugisisk-sprogede befolkninger i Afrika. 
6. At stille sendetid gratis til rådighed for politiske partier og til religiøse udsendelser. 
7. Opretholdelse af et net af udenlandske korrespondenter. 
8. Støtte til en offentlig teaterfond.  
 
RTP skulle årligt fremlægge en plan for opfyldelse af disse krav og herunder fremlægge et budget. 
Overholdelse af kontrakten skulle overvåges af Finansministeriet og det medlem af regeringen, der 
havde ansvaret for ”social kommunikation” (Sousa, kap. 7, s. 11). 
 
SIC’s klagede til Kommissionen den 30. juli 1993 – dvs. blot fire måneder efter underskrift af 
public service-kontrakten. SIC mente, at de statslige ydelser, som RTP havde modtaget i 1992 og 
1993 på henholdsvis 6,2 og 7,1 mia. PTE, var uforenelige og oversteg udgifterne til opgaven, samt 
ulovlige, da de ikke var notificerede. I november 1993 holdt Kommissionen møde med SIC og 
anmodede om flere oplysninger, som SIC afleverede i februar 1994 samtidig med, at SIC udvidede 
sin klage med endnu to punkter og anmodede Kommissionen om at medtage disse, når den åbnede 

 
422 Kontrakten hedder “Contracto de Concessao do Servico Público de Televisao” (jeg fremhæver). 
423 Jeg anvender i det følgende en uofficiel dansk oversættelse, der er betalt af Radio- og tv-nævnet. I FM’s arkiv. 
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proceduren efter artikel 88, stk. 2. I april 1994 gjorde SIC opmærksom på, at RTP for året 1994 
havde modtaget en offentlig støtte på 7,1 mia. PTE, og da Kommissionen ikke indledte proceduren 
efter artikel 88, stk. 2 eller traf nogen Beslutning i sagen om den første klage som afslutning på Den 
indledende Undersøgelsesfase, opfordrede SIC den 4. august 1995 under henvisning til artikel 232 
Kommissionen om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, Den formelle 
Undersøgelsesprocedure. Herefter skulle Kommissionen ifølge Traktaten handle inden for to 
måneder. Da Kommissionen ikke overholdt dette krav, anlagde SIC den 19. december 1995 sag ved 
Retten i Første Instans med påstand om passivitet fra Kommissionens side (T-231/95, jfr. afsnit 
12.3). 
 
I januar 1996 meddelte Kommissionen de portugisiske myndigheder, at der var visse punkter i de 
statslige ydelser, der burde afklares. Kommissionen anførte, at der tilsyneladende var tale om 
statsstøtte i visse af ordningerne. Efter at Kommissionen og de portugisiske myndigheder endnu et 
par gange havde udvekslet informationer, meddelte Kommissionen  i en pressemeddelelse den 2. 
oktober 1996, at den statslige finansiering af RTP ikke udgjorde statsstøtte. Senere indsendte SIC 
endnu en klage den 22. oktober 1996, nu over ulovlig og uforenelig støtte til RTP for perioden 
1994-96. Den 7. november 1996 traf Kommissionen den endelige Beslutning i sagen NN 141/95 
Portugal. 
 
Den 6. januar 1997 modtog SIC kopi af Kommissionens Beslutning af 7. november 1996, og den 3. 
marts 1997 anlagde SIC sag mod Kommissionen (T-46/97) med påstand om, at Kommissionen 
Beslutning af 7. november 1996 og dens meddelelse i brevet af 20. december 1996 skulle annulleres 
med henvisning til, at Kommissionen havde undladt at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2 i 
forhold til SIC’s klager. Dette førte til en dom for passivitet den 10. maj 2000 som T-46/97, Sml. 
2000, II-2125, se senere i afsnit 16.8. 
 
12.7.3. Kommissionens begrundelse for at udskyde Beslutningen 
Retten i Første Instans dømte den 10. maj 2000 i den sag, SIC havde anlagt den 3. marts 1997 med 
henblik på at få Kommissionens beslutning fra 7. november 1996 annulleret. Jeg anvender denne 
dom til at finde forklaringer på Kommissionens passivitet i 1993-96. 
  
Retten anfører, at der gik der 39 måneder fra klagen blev indleveret, til Kommissionen traf sin 
Beslutning i sagen om den første klage, og Kommissionen havde desuden undladt at indlede 
proceduren efter artikel 88, stk. 2, men havde behandlet sagen som en del af Den indledende 
Undersøgelsesprocedure (jfr. afsnit 4.5). Kommissionen forsvarede sig ifølge Rettens referat på 
følgende måde: 
 
Den havde forhandlet med SIC om klagens punkter, den havde anmodet om oplysninger fra de 
portugisiske myndigheder, og den havde bestilt den omtalte Rapport, og “det ville have været 
uovervejet at indlede proceduren [efter artikel 88, stk. 2] uden at kende alle forhold vedrørende de 
almindelige problemer på det audiovisuelle område i Europa og de forklaringer, som de nationale 
myndigheder indgav” (præmis 67 i T-46/97). Den havde derfor foretaget sig noget og ikke udvist 
passivitet. Kommissionen gjorde endvidere opmærksom på, at “i henhold til traktatens artikel 88, 
stk. 3, indebærer indledningen af proceduren [i artikel 88, stk. 2], at Medlemsstaten skal indstille 
ydelse af støtten, hvilket krav desuden har direkte virkning for såvel støtte, der er meddelt, som ikke 
meddelt støtte (jf. Lorenz-dommen [C-120/73]). Indstillingen af de planlagte støtteforanstaltninger 
kan have alvorlige økonomiske virkninger, hvis det efterfølgende må fastslås, at foranstaltningerne 
var forenelige med fællesmarkedet, eller der ikke var tale om statsstøtte” (præmis 61). 
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Kommissionen udtrykker således eksplicit, at den er bekymret over følgerne af, at den indleder Den 
formelle Undersøgelsesprocedure, fordi dette betyder, at Medlemsstaterne skal indstille udbetaling 
af ikke-notificeret støtte. Man kan sige, at den er bange for sin egen skygge. Jeg sigter dermed til, at 
den atter en gang havde truet Medlemsstaterne ved nu den 22. juni 1995 at have meddelt dem, at 
den har mulighed for at pålægge standsning af udbetaling af ulovlig støtte, og at den i øvrigt 
“forbeholder sig ret til [...] at træffe en midlertidig beslutning, der pålægger medlemsstaterne at 
tilbagesøge den støtte eller den del af en støtte, der er blevet udbetalt i strid med procedurereglerne” 
(EFT 1995/C 156/5 af 22. juni 1995, jfr. afsnit 11.7-8). 
  
Hvorfor så denne tilsyneladende blødsødenhed i forbindelse med at tage stilling til en klage om 
ulovlig udbetalt støtte til en public service broadcaster? Hvorfor pålægger Kommissionen ikke bare 
Portugal at stoppe udbetalingen af videre støtte? Og evt. kunne Kommissionen også pålægge 
tilbagesøgning af ulovlig udbetalt støtte. Der kan være to årsager.  
 
Den første og mest regelrette er, at Kommissionen virkeligt har været i tvivl om, hvorvidt der var 
tale om statsstøtte. Det kunne være kompensation. Et direkte pålæg af Kommissionen ville være en 
eksplicit Beslutning, der kunne skade den offentlige broadcaster alvorligt og måske unødigt, hvis 
det senere skulle vise sig, at der ikke var tale om statsstøtte. Hvis Kommissionen indledte 
proceduren efter artikel 88, stk. 2, kunne den “nøjes med” dette, og det ville da være 
Medlemsstaten, der skulle tage initiativ til at få støtteudbetalingen stoppet, hvis Medlemsstaten 
mente, at der var tale om statsstøtte424. Eller også skulle støttemodtageren nægte at modtage støtten, 
eller i hvert fald undlade at anvende den. Endelig henviser Kommissionen til, at den, der virkeligt 
burde have taget affære, var klageren, dvs. SIC, og ikke den selv. 
 
Kommissionen anfører, “at såfremt sagsøgeren havde ønsket, at de portugisiske myndigheder skulle 
ophøre med den påtalte støtte, burde selskabet have anlagt sag ved de portugisiske retsinstanser, 
indtil Kommissionen havde afsluttet sin undersøgelse. Kommissionen har herved anført, at de 
nationale retsinstanser, selv om sagen også er indbragt for Kommissionen, er beføjet til at 
undersøge gyldigheden af de retsakter, som er truffet af medlemsstaterne vedrørende 
gennemførelsen af støtte, hvis lovlighed anfægtes, med henblik på at beskytte borgernes rettigheder 
[…] Sagsøgeren havde endvidere i sin klage angivet, at selskabet havde anlagt sag ved de nationale 
retsinstanser med henblik på at anfægte den formodede støtte til RTP og havde henvendt sig såvel 
til de offentlige myndigheder som til Konkurrencerådet” (pkt. 62). 
 
SIC afviser Kommissionens forsøg på at skyde ansvaret fra sig. Uanset om en borger har anlagt en 
sag om ulovlig statsstøtte ved en national domstol, er Kommissionen forpligtet til at indlede Den 
formelle Undersøgelsesprocedure, hvis den er usikker på, om den indklagede ordning indeholder 
forenelig statsstøtte. 
 
Og her ligger den anden mulige årsag til Kommissionens nølen. Ved ikke at pålægge tilbagesøgning 
eller stop for udbetaling af støtte, og ved at trække åbningen af proceduren i artikel 88, stk. 2 i 
langdrag, ville Kommissionen kunne holde sig fri fra en eventuel og politisk begrundet kritik fra 
Medlemsstaterne på et tidspunkt, hvor netop konkurrencereglernes hårdhændede anvendelse havde 
skabt uro og modstand mod Fællesskabet i dele af befolkningerne. Det ville derfor være bedre, hvis 
det var Medlemsstaten eller klageren, der fik stoppet støtteudbetalingen. Dette bestyrkes ved at læse 

 
424 Det kunne ske efter artikel 10 i EF-Traktaten, der pålægger Medlemsstaterne at “lette Fællesskabet i gennemførelsen 
af dets opgaver”. 
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Rettens udsagn i en anden sag om public service broadcasting, T-96/95 Gestevision Telecinco af 
15. september 1998, Sml. 1998 II-3407, hvor Retten om public service broadcasting anfører, at “der 
i medlemsstaternes øjne er tale om et politisk ømtåleligt område” (præmis 86). 
 
12.7.4. Analyse af NN 141/95 Portugal 
SIC havde anført, at der var to grupper af statslig finansiering, som udgjorde uforenelig og ulovlig 
statsstøtte. Det var for det første en række “kompensationsgodtgørelser” i perioden 1992-95 for 
udførelse af public service-forpligtelser. Og for det andet en række ad hoc-foranstaltninger, nemlig 
 
• Fritagelse for betaling af skatter og afgifter. 
• Sociale myndigheders afkald på bøder og morarenter. 
• Overpris ved salg af RTP’s sendernet. 
• Portugals PTT’s accept af forsinkede betaling fra RTP. 
• Investeringsstøtte fra staten. 
 
Den portugisiske stats ydelse til RTP for opfyldelse af de public service-krav, som jeg omtalte i 
afsnit 12.7.2, kaldes i Beslutningen konsekvent for “kompensationsgodtgørelser” (portugisisk: 
indemnizacoes compensatorias). Tilsammen var de på omkring 27,5 mia. PTE i perioden 1992-
1995, dvs. i årligt gennemsnit 6,875 mia. PTE (s. 2). Dette beløb opgøres til at være mellem 15 og 
18% af RTP’s årlige indtægter. SIC havde imidlertid ifølge Beslutningen beregnet det årlige beløb, 
som RTP skulle modtage, til 3,845 mia. PTE, dvs. ca. 3 mia. PTE mindre end statens tilskud. 
Kommissionen kommenterer det med, at forskellen mellem de to beløb “skulle således udgøre 
statsstøtte i henhold til EU-traktatens artikel 87, stk. 1, [...] som er ulovlig, fordi den ikke var 
anmeldt i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 3, og uforenelig med denne eftersom 
undtagelserne i artikel 87 ikke finder anvendelse herpå” (s. 2). Det skal her bemærkes, at 
Kommissionen intet sted i Beslutningen henviser til artikel 86, stk. 2, der kan begrunde 
foreneligheden af en statsstøtte, der udbetales for at kunne gennemføre levering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse. Men artikel 86, stk. 2 kan netop kun anvendes på statsstøtte, og 
Kommissionens Beslutning ender med at fastslå, at der ikke er tale om statsstøtte, men om 
kompensation. 
 
Kommissionens kompensationsbetragtning ligger meget tæt på dommen fra 1985 i ADBHU-sagen, 
som Kommissionen mærkeligt nok ikke henviser til, og hvori det af generaladvokat Lenz blev sagt, 
at “godtgørelsen [...] ikke er nogen egentlig støtteforanstaltning, men i virkeligheden er tænkt som 
en modydelse for forpligtelser, som pålægges virksomheder i offentlighedens interesse. Endvidere 
er det af betydning, at [ordningen] indeholder den udtrykkelige betingelse, at godtgørelsen ikke må 
overstige de årlige udækkede omkostninger, der faktisk er konstateret hos virksomhederne [...]” (C-
240/83 Sml. [1985] I-531, her side 536). Dette udsagn – som EF-Domstolen fulgte i dommen -  
synes fuldstændigt at dække Kommissionens holdning i 1996-Beslutningen om RTP. 
 
Den portugisiske regering havde samme opfattelse, idet den refereres for, at “omtalte finansieringer 
ikke udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, da det udelukkende drejer sig om en 
kompensation for den reelle opfyldelse af de public service-forpligtelser, der var pålagt RTP”. 
Videre hedder det, at “[i] henhold til bestemmelse 11 og 12 i koncessionsaftalen mellem den 
portugisiske stat og RTP af den 17. marts 1993 er målet med de finansielle overførsler til RTP, som 
kompensation for omtalte forpligtelser, at kompensere for de faktiske udgifter, der følger af public 
service-forpligtelserne” (s. 2).  Alle tre parter – SIC, Kommissionen og de portugisiske myndighder 
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– er således enige om, at der kun foreligger statsstøtte, hvis kompensationen er større end de 
faktiske udgifter til at opfylde public service-kravene. 
 
Efter en lang række beregninger når Kommissionen frem til, at udgifterne for udførelse af public 
service-opgaverne, er langt større end kompensationsgodtgørelserne. Der var opstillet præcise 
kravspecifikationer til de nævnte public service-opgaver, og der var for hver opgave udarbejdet et 
budget og aflagt særskilt regnskab. Kommissionen anfører herefter: 
 
“Derudover mindes der om, at RTP udover de ”kvantificérbare” forpligtelser også har forpligtelser i 
forhold til programindhold (kulturelt, undervisningsmæssigt osv.), særligt på den anden kanal. 
Kommissionen medgiver, at forpligtelserne i forhold til programindhold, som fastsat i 
kravspecifikationerne (klausul 5-1)425, kan indebære public service-forpligtelser, der eventuelt kan 
medføre indtægtstab, og hvis godtgørelse ikke udgør statsstøtte. I nærværende sag kan det 
konstateres, at RTP´s pålagte forpligtelser medfører indtægtstab, og at ikke alle kvantificeres, og en 
godtgørelse af disse er udelukket af kravspecifikationerne” (s. 11). 
 
Disse kvalitative krav om et vist programindhold er kernen i enhver public service-opgave inden for 
broadcasting, men RTP fik ingen kompensation for opfyldelse af disse krav, og Kommissionen 
forholdt sig ikke til denne mærkværdighed. Måske fordi beregningerne af de kvantificerbare 
opgaver allerede havde vist underkompensation. 
 
Herefter gennemgik Kommissionen de ad hoc-ordninger, som en nævnt tidligere, hvor SIC havde 
ment, der forelå uforenelig og ulovlig statsstøtte. De fleste rummer påstand om, at staten ikke har 
opkrævet den nødvendige betaling fra RTP; en enkelt angår statens køb til en for høj pris af RTP’s 
ejendom, og endelig er der påstand om ubegrundede investeringer fra statens side i RTP. 
 
Alle disse ordninger bedømmes af Kommissionen ud fra Det markedsøkonomiske Investorprincip 
(jfr. afsnit 11.9.1). Det centrale i testen er at afklare, om der ved en given økonomisk transaktion 
foretaget af staten eller en virksomhed A, som staten kontrollerer, er ydet statsstøtte til en 
virksomhed B, som staten indgår en aftale med. Denne virksomhed B kan være både privat og 
statslig. I dette tilfælde er det RTP. 
 
Der foreligger statsstøtte, hvis virksomhed B opnår en økonomisk fordel, som virksomhed B ikke 
ville have opnået under normale markedsøkonomiske betingelser, idet der tages hensyn til de 
informationer, der var tilgængelige på tidspunktet for aftalens indgåelse, og til den forudsigelige 
markedsudvikling. 
 
Staten må således – uden at der er tale om statsstøtte - stille finansiering til rådighed på betingelser, 
som den mener, er de samme som dem, en privat investor ville have gjort under tilsvarende 
omstændigheder. I alle tilfælde finder Kommissionen, at der ikke er tale om statsstøtte. Alle klager 
fra SIC afvises derfor. Der foreligger ikke statsstøtte, men kompensation. 
 
12.7.5. Pressemeddelelsen fra 2. oktober 1996 

 
425 “Kvalitet og diversitet i programmerne bør først og fremmest dække de kulturelle, oplysnings- og 
undervisningsmæssige behov (eksempelvis Åbent Universitet) samt de uddannelsesmæssige behov i forhold til sundhed 
og offentlig sikkerhed. Videregivelse af meddelelser fra regeringen, politiske partier, fagforeninger og 
erhvervsorganisationer osv.” – Kommissionens note.    
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Som nævnt er Kommissionens Beslutning aldrig offentliggjort, og offentlighedens og de danske 
myndigheders kendskab til den kan derfor kun stamme fra den pressemeddelelse (IP/96/882), 
Kommissionen udsendte den 2. oktober 1996, og fra den korte orientering, Kommissionen fik trykt 
i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Jeg skal i afsnit 17.11.2 redegøre for Kulturministeriets 
anvende af pressemeddelelsen, der indgik i de 150 sider, medieordførerne fik i august 1997, da de 
overvejede de fem modeller for omdannelse af TV 2 til et aktieselskab. 
 
Pressemeddelelsens engelske udgave anfører, at den finansielle kompensation for de nævnte 
kvantitative forpligtelser “which the private channels are not required to perform, cannot be 
regarded as state aid […] in so far as it does not represent an advantage free of charge since a quid 
pro quo (performance of the above non-competitive activities) is required”. Denne hovedpointe 
gentages i den korte orientering i EFT 1997/C 67/10 af 4. marts 1997, der blot nævner, at “der bør 
anlægges den betragtning, at finansiering til dækning af forpligtelser til offentlig tjeneste ikke udgør 
statsstøtte”. Pressemeddelelsen oplyser endvidere, at kompensationen udgør mellem 15% og 18% af 
RTP’s årlige budget. Til slut anfører Kommissionen, at RTP ud over de ikke-konkurrencemæssige 
aktiviteter (dække det nationale territorium, opretholdelse af AV-arkiver, osv.) har public service 
programforpligtelser, og at resultatet af forpligtelserne medfører en mindre andel af tv-seningen, 
nemlig 38% imod SIC’s 50%, idet SIC’s programplan har kommercielle mål. Kommissionen 
antyder hermed, at disse programforpligtelser kunne have udløst yderligere kompensation. 
 
12.7.6. Men var det “public service broadcasting”? 
Kommissionen mente således, at den portugisiske stats håndtering af ad hoc-ordningerne skete ud 
fra principper, som en privat operatør ville have anvendt, og at finansieringen derfor ikke var 
statsstøtte, men overholdt Det markedsøkonomiske Investorprincip. De løbende finansieringer, der 
dækkede omkostningerne til “de public service-forpligtelser, som private tv-stationer ikke er 
pålagt” (Beslutningens s. 2), ville ingen privat operatør have afholdt, da RTP var voldsomt 
underfinansieret og reelt truet af konkurs. Forpligtelserne omtales konsekvent som “public service 
forpligtelser” (obrigações de serviço publico”). Spøgsmålet i forhold til denne afhandlings fokus er 
imidlertid, om disse forpligtelser er en del af levering af “public service broadcasting”, eller om de 
“blot” er forpligtelse til at levere en tjeneste af hensyn til offentligheden, og at disse tjenester ikke 
alle er tjenester af almindelig økonomisk interesse. Spørgsmålet er ikke, om den statslige 
finansiering var lavere end udgifterne, idet det synes veldokumenteret. Der foreligger derfor ikke 
overkompensation, som RTP kunne have udnyttet til at dumpe reklamepriserne. Men om 
Beslutningen kan bruges til at dokumentere Kommissionens holdning til tjenester af almindelig 
økonomisk interesse og især til public service broadcasting, forekommer mig tvivlsomt. Public 
service brodcasting har som sin centrale forpligtelse at levere et programudbud til hele 
befolkningen, der er af kvalitet, og som er alsidigt og mangfoldigt. 
 
De nævnte forpligtelser var disse: 
 
1. Pligt til at dække hele det portugisiske fastlandsområde med to tv-kanaler. 
2. Distribution af tv-kanalerne til Madeira og Azorerne via satellit. 
3. Pligt til at opretholde audiovisuelle arkiver. 
4. Produktion af programmer og udsendelse heraf til portugisiske befolkninger i udlandet. 
5. Samarbejde med portugisisk-sprogede befolkninger i Afrika. 
6. At stille sendetid gratis til rådighed for politiske partier og til religiøse udsendelser. 
7. Opretholdelse af et net af udenlandske korrespondenter. 
8. Støtte til en offentlig teaterfond.  
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Af disse må nr. 1 og 2 kunne anses for en del af en ægte PSB-forpligtelse: alle skal kunne modtage 
programmerne. Nr. 3 og 8 er tydeligvis kulturstøtte og støtte til kulturbevaring, og det samme 
gælder nr. 4 og 5. Nr. 6 er jeg usikker på, men nr. 7 vil nok kunne betragtes som en forudsætning 
for at kunne levere et alsidigt programudbud. 
 
Ovenstående skal ses i forhold til, at alle de “egentlige” forpligtelser, der ligger på en public service 
broadcaster, og som angår de brede, kvalitative forpligtelser, der ikke kan kvantificeres, ikke indgår 
i Kommissionens vurdering. Jeg vil desuden nævne, at pressemeddelelsens ord om, at der er tale om 
en “ quid pro quo” ikke findes i Beslutningen, men er en efterfølgende stramning. Jeg vil derfor 
mene, at det ikke er forsvarligt at anlægge den tilgangsvinkel, som er den fremherskende i 
litteraturen, at Beslutningen viser, at Kommissionen på dette tidspunkt havde den holdning, at 
statslige finansiering af public service broadcasing ikke var statsstøtte, men kompensation. Her vil 
jeg inddrage Arbejdspapiret, der faktisk har to tilgange. På den ene sider skriver Kommissionen, at 
den ikke vil anse offentlig finansiering af public brocasting-tjenester som statsstøtte, hvis 
finansieringen ikke dækker mere end de ekstra omkostninger til opfyldelse af forpligtelserne. Men 
på den anden side mener den, at det nærmest er umuligt at opgøre størrelsen på disse ekstra 
omkostninger, hvorfor den ikke kan anvende sin første tilgang. Logikken må da føre til en anden 
tilgang, nemlig at hvis Medlemsstaterne skaber stabile økonomiske rammer og finansiel disciplin, 
så der ikke sker en unødvendig påvirkning af konkurrencen, vil Kommissionen godkende ordningen 
som forenelig statsstøtte efter artikel 87, stk. 3, litra d.  
 
I begge tilfælde vil Kommissionen godkende den statslige finansiering, enten som kompensation 
eller som forenelig statsstøtte. Og hvad er så forskellen, kunne man spørge – ordningerne bliver jo 
godkendt. Er der tale om kompensation, er der ingen problemer for støttemodtageren. Er støtten 
godkendt som forenelig, er der imidlertid to problemkredse. Den første er, at en forenelig statsstøtte 
kan være ulovlig, fordi den ikke er anmeldt, og det kan få katastrofale konsekvenser for 
støttemodtageren. Den anden er, at er der tale om forenelig statsstøtte, bliver det Kommissionen, 
der skal vurdere forholdet mellem definition af opgaven og finansieringen for at fastslå 
foreneligheden, og derved mister Medlemsstaten kontrollen med fastlæggelse af opgaven. Dette har 
uden tvivl været Tysklands hovedbegrundelse for modstanden imod Arbejdspapiret, jfr. afsnit 12.5 
og senere i afsnit 16.1 om Amsterdam-Traktatens Protokol om public service broadcasting.  
 
12.8. Opsamling på de to beslutninger 
Både i Beslutningen om Frankrigs finansiering af La Poste og Portugals af RTP endte 
Kommissionens undersøgelse med, at der forelå kompensation, ikke statsstøtte. Dette var i modstrid 
med dens egen tidligere holdning, hvor den anså statslig finansieringen af en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse for statsstøtte, jfr. afsnit 12.1. Derimod kunne de to beslutninger anses for at 
være i overensstemmelse med hovedpointen i Arbejdspapiret fra 1995 (afsnit 12.5). Men 
Beslutningerne var i uoverensstemmelse med Domstolens dom i C-387/92 Banco Exterior de 
España SA fra 15. marts 1994, der gennemgås i afsnit 14.1, og hvor finansieringen blev anset for 
statsstøtte. Kommissionen havde endvidere nølet med at tage stilling til en række klager over 
statsstøtte til public service broadcasting i 1992-1996. Alt tydede på, at Kommissionen var i 
vildrede og ubehageligt til mode ved at skulle erklære en finansiering af en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse for statsstøtte. I alle tilfælde – både i dem klagerne angik og i de to, hvor 
Kommissionen havde truffet beslutninger - var der tale om ordningerne, der ikke var notificeret. 
Kommissionen havde i forlængelse af Domstolens domme mindet Medlemsstaterne om, at den ville 
tage alle til rådighed stående midler i brug for at fastholde notifikationskravet, og Domstolen havde 
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på dette tidspunkt slået fast, at de nationale retter principielt skal kræve en ulovlig støtte 
tilbagebetalt med mindre, der foreligger ekstraordinære omstændigheder (jfr. afsnit 15.2). 
 
Hvis Kommissionen ikke ønskede at lægge sig ud med Medlemsstaterne var en 
kompensationsbeslutning en mulighed, men i uoverensstemmelse med Domstolens tolkning af 
statsstøttereglerne. Helt at undlade at tage stilling havde foreløbigt ført til fire sager ved Retten i 
Første Instans om passivitet. Det var en uholdbar situation. 
 
12.9. Meddelelsen fra 1996 om forsyningspligtydelser i Europa  
Langt den vigtigste del af Kommissionens handlinger på dette tidspunkt var imidlertid 
Kommissionens Meddelelse om “Forsyningspligtydelser i Europa” (96/C 281/03) 426, udsendt den 
26. september 1996427. Her findes omfattende begrundelser for, at EU har givet tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse er særlig plads i Traktaten og i den sekundære lovgivning, og 
tjenesternes indhold og formål ekspliciteres sammenhængende i et omfang, der ikke tidligere var 
set. 
 
Ifølge Malte Levin Bruhns’ disputats (Bruhns 2001) var der to årsager til, at denne Meddelelse og 
dele af den efterfølgende Traktat-justering fremkom på dette tidspunkt428. 
 
Den eksterne årsag var globaliseringen. Malte Levin Bruhns udtrykker det således i min 
oversættelse fra tysk med hans noter429: 
 
“Begrebet globalisering forstås almindeligvis som udbredelse af den kapitalistiske økonomi til alle 

 
426 “Forsyningspligtydelser” er den danske oversættelse af fransk “les services d’intérêt général” og det engelske 
“service of general interest”. Den korrekte danske betegnelse vil derfor have været “Tjenester af almindelig interesse”, 
der dels består af ikke-kommercielle tjenesteydelser (f.eks. skolevæsen, socialvæsen) og statslige funktioner (f. eks. 
sikkerhed, retsvæsen), dels omfatter tjenester af almindelig økonomisk interesse (energi, transport, post, 
telekommunikation og broadcasting, der gennemgås i Meddelelsen). 
427 Dokumentet findes som et KOM-dokument: KOM(96) 443 endelig udgave, dateret 11. september 1996. ISBN 92-
78-08845-5, og i EFT 1996/C 281/3 af 26. september 1996. 
428 Om den historiske, politiske udvikling i placeringen af tjenester af almindlig økonomisk interesse i Fællesskabet fra 
Maastricht-traktaten til Grønbogen om tjenester af almindelig økonomisk interesse fra 2003, se også Prosser 2005, 
kapitel 7. 
429 “Der Begriff der Globalisierung wird allgemein als die Ausbreitung des kapitalistischen 
Wirtschaftens in alle gesellschaftlichen Teilsysteme verstanden [note]. Er kennzeichnet einen 
tiefgreifenden und irreversiblen Prozess des Strukturwandels der Weltwirtschaft, der zu einer Zunahme der 
multinationalen Vernetzung der Märkte führt. Diese fördert das Entstehen internationaler Handelsströme, 
unternehmerischer Direktinvestitionen mit Verlagerungen von Produktionsstandorten sowie die Formierung räumlich 
ungebundener transnationaler Konzerne mit globalen Unternehmensstrategien. Im Hinblick auf nationalstaatliche 
Konzepte wie service public, Daseinsvorsorge oder public service sind insbesondere die gesellschaftspolitischen 
Aspekte des komplexen Phänomens Globalisierung von Bedeutung: Durch einen globalen Kapitalismus, der dem 
Primat der marktgemäßen Selbststeuerung folgt, 
schwindet die Option der Erfüllung einer übergeordneten staatlichen Gemeinwohlfunktion 
zugunsten nichtstaatlicher Marktteilnehmer, die dem Nationalstaat diese Kompetenz abringen. 
Durch diesen Verlust von Politikmöglichkeiten seitens des Staates entsteht die Gefahr von 
Wohlfahrtsverlusten für bestimmte Räume und Gruppen in einem Gesamtraum 
beziehungsweise einer Gesamtgesellschaft [note]. Die hieraus entstehenden Disparitäten laufen 
nicht nur den Zielen der Verteilungsgerechtigkeit und letztlich der Effizienz zuwider, sie 
gefährden auch die Stabilität der Gesellschaftssysteme in ihrer Gesamtheit. Mit den Worten 
von Ebert und Noll wird „aus der proklamierten theoretischen Freiheit der Selbstbestimmung 
eine empirisch beobachtbare Fremdbestimmung der Individuen durch die Marktkräfte, mit der 
Konsequenz des Rufs nach dem Therapeuten Politik [note]“ (s. 147-48). 
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samfundsmæssige delsystemer430. Det er kendetegnet af en omsiggribende og irreversibel proces, 
der ændrer konkurrencens struktur, og som fører til en vækst i den multinationale sammenkobling 
af markederne. Det fremskynder skabelse af internationale handelsstrømme, forretningsmæssige 
investeringer, der fører til udflytning af  produktionen såvel som skabelse af rumligt uforbundne 
transnationale koncerner med globale virksomhedsstrategier. Med hensyn til nationalstatslige 
begreber som [det franske] service public, [det tyske] Daseinsvorsorge eller [det engelske] public 
service er især det samfundspolitiske aspekt af det komplekse fænomen globalisering af betydning: 
Via den globale kapitalisme, der følger den markedsmæssige selvregulerings primat, svinder 
muligheden ind for at opfylde det overordnet statslig almenvel til gunst for de ikke-statslige 
markedsdeltagere, som giver nationalstaten dens kompetence. Via dette tab af muligheder for at 
skabe en statslig politik vokser faren for velfærdstab for bestemte områder og bestemte grupper i 
det fælles rum, henholdsvis det fælles samfund431. Den uensartethed, der herved opstår, fornægter 
ikke kun de mål, der er opsat for en retfærdig fordeling, men til sidst modvirker den også 
effektiviteten, og sætter dermed stabiliteten i hele det fælles samfundssystem på spil. Med Ebert og 
Nolls ord skabes der ’på baggrund af en proklameret, teoretisk frihed til selvbestemmelse en 
empirisk iagttagelig fremmedbestemmelse af individerne på grund af markedskræfterne, med det 
deraf skabte konsekvente råb efter en terapeutisk politik’432” (s. 147-48). 
 
Den interne årsag var skabelse af Det indre Marked, der var igangsat med Hvidbogen fra 1985 og 
som var afsluttet ved udgangen af 1992. Det havde ført til en række udliciteringer og 
liberaliseringer i alle medlemslande433. Dermed var der skabt usikkerhed i forhold til, hvad der var 
nødvendigt i forhold til Traktaten, og hvor langt Medlemsstaternes suverænitet og egne beslutninger 
i forhold til den offentlige sektor kunne strækkes. Desuden var der en stigende utilfredshed med, at 
embedsmænd og bureaukrater i Bruxelles skulle have så stor magt i forhold til de nationale 
parlamenters mulighed for at beslutte angående egne anliggender. I sommeren 1992 førte det som 
fortalt til, at Frankrig var på nippet til at nedstemme Maastricht-traktaten (51%-49% for), der 
oprettede Den europæiske Union, hvad der til gengæld skete i Danmark (51%-49% imod). Samlet 
set førte dette til en besindelse hos de europæiske toppolitikere, og de begyndte at forberede en 
ændring af traktaten, hvor uroen og kritikken skulle imødekommes. Det blev til den senere 
Amsterdam-Traktat, der blev underskrevet i oktober 1997. 
 
12.9.1. Forhistorien – EU’s dilemma 
EU’s dilemma beskriver Malte Levin Bruhns således: for at sikre en “dynamisk stabilitet” i de 
politiske, samfundsmæssige og økonomiske systemer i Medlemslandene er det nødvendigt på en 
pragmatisk måde at gøre globaliseringen forenelig med de nationale politikker, der søger at sikre 
social sikkerhed og rettigheder for borgerne.  
 
Sagt i samfundsmodeller består kunsten i at forene den liberale minimalstat med socialstaten. Netop 
tjenester af almindelig økonomisk interesse indtager en central plads i dette projekt, idet de på den 
ene side skal sikre borgernes rettigheder på levering af bestemte, nødvendige ydelser til ensartede 
priser, og på den anden side så langt som muligt skal gøre dette på den kapitalistiske økonomis 

 
430 Se Ebert/Noll, “Öffentliche Dienstleistungen in einem globalisierten ökonomischen Umfeld”, ZUM 1999, s. 291). 
Bruhns’ note. 
431 Thurow, L., Die Zukunft des Kapitalismus, 1996, s. 37 ff. Bruhns’ note. 
432 Ebert/Noll 1999, s. 293. Bruhns’ note. 
433 Tyske analytikere har derfor ifølge Bruhns betegnet Det indre Markeds funktion i forhold til samfundets 
infrastrukturer som “det største dereguleringsprojekt i moderne økonomiske historie”. Han henviser til bl.a. C.-D. 
Ehlermann og Chr. König. 
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betingelser. Dvs. forbinde “Gemeinwohl und Wettbeweb” (Bruhns 2001 s. 177). EF-Domstolen 
havde allerede i 1991 slået fast med en formulering, der ofte er gentaget siden, at “formålet med 
artikel 86, stk. 2, der under visse omstændigheder gør det muligt at fravige Traktatens generelle 
regler, er at forlige medlemsstaternes interesse i at anvende visse, navnlig offentlige, virksomheder 
som økonomiske eller skattepolitiske instrumenter med Fællesskabets interesse i, at 
konkurrencereglerne overholdes, og at fællesmarkedets enhed bevares”434. 
 
Meddelelsen om “forsyningspligtydelser” fra 1996 forsøger at forklare og spænde over denne 
modsætning mellem almenvel og konkurrence, og Meddelelsen indgår i forarbejderne til 
Amsterdam-Traktaten. Starten kom, da Frankrigs regering i  foråret 1993 tog initiativ til at få skabt 
et “Charte européenne des services publics”435. Kommissionen forholdt sig passiv, men Europa-
Parlamentet støttede initiativet. Det mente, at privatiseringerne var gennemført for strikt og så 
hellere et øget samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Derfor opfordrede det 
Kommissionen til at tage initiativ til at skabe et europæisk charter for offentlige tjenesteydelser, 
hvor kvalitative standarder for de enkelte tjenesteområder kunne fastlægges, og hvor forbrugerne 
besad kontrolmekanismer436. Kommissionen tog dog intet initiativ på dette tidspunkt. 
 
I modsætning hertil udarbejdede flere non-government arbejdsgrupper (dog på Kommissionens 
opfordring) med CEEP437 som ankerinstitution i 1995 et forslag til et europæisk charter for tjenester 
af almindelig økonomisk interesse, hvor der i stedet for den harmonisering, som Europa-
Parlamentet havde foreslået, blev udarbejdet konkrete ændringsforlag til Traktatens artikel 86. 
Pointen var at genskabe Medlemsstaternes suverænitet i forhold til at beslutte angående den 
offentlige sektors omfang og funktion. Konkurrencereglernes gyldighed på dette område skulle 
derfor begrænses. Frankrig støttede initiativet, der indholdsmæssigt lå i forlængelse af dets forslag 
fra 1993438. 
 
Begge standpunkter var således stærkt kritiske over for de konsekvenser, skabelsen af Det indre 
Marked havde i forhold til de sociale forhold, og de repræsenterer for så vidt 
forbrugernes/borgernes synspunkter. Dog er tilgangsvinklen så forskellig som den næsten kan blive: 
på den ene side harmoniseringer af visse tjenester, der skulle sikre et vist kvalitetsmæssigt 
minimum, på den anden side decentralisering af beslutningskompetencen og genskabelse af 
Medlemsstaternes suverænitet på dette område. 
 
Det var markante standpunkter, og de indgik centralt i de debatter, der på dette tidspunkt udfoldede 
sig i Europa med henblik på den regeringskonference, som det allerede i Maastricht-Traktaten var 
besluttet at gennemføre i 1996 med henblik på en traktatændring.  
 

 
434 C-202/88 Frankrig af 19. marts 1991, Sml. 1991, I-1223, præmis 12. Citeret bl.a. i C-157/94 Kommissionen mod 
Nederlandene, Sml. 1997, I -5699 af 23. oktober 1997, præmis 39 og i C-67/96 Albany, Sml. 1999, I-5751 af 21. 
september 1999, præmis 103. 
435 Den følgende fremstilling af forhistorien følger Bruhns 2001, s. 168-178. 
436 EU Bulletin 5-1994, s. 29. Da public service broadcasting er en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, ville det 
således betyde fælles europæiske kvalitative standarder for public service tv.  
437 The European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest, se 
videre på http://www.ceep.eu/about/who_we_are. 
438 Bekræftet af Ross 2000b s. 30. Frankrig ønskede reelt, at konkurrencereglerne ikke skulle omfatte tjenester af 
almindlig økonomisk interesse. Se senere i afsnit 16.1 om Amsterdam-Protokollen og Kansler Kohls indsats. 
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Det europæiske Råd forsøgte at fastholde, at en balance var mulig, selv inden for de rammer, Det 
indre Marked fastlagde. I formandskabets konklusioner439 efter rådsmødet i Cannes den 26. og 27. 
juni 1995 så det således ud: 
 
“Det Europæiske Råd bekræfter atter, at det lægger vægt på, at indførelsen af øget konkurrence 
inden for mange sektorer med det formål at lægge sidste hånd på gennemførelsen af det indre 
marked, kan forenes med de økonomiske opgaver af almen interesse, der trænger sig på i Europa, 
navnlig for så vidt angår en afbalanceret fysisk planlægning, ligebehandling af borgerne - herunder 
mænds og kvinders lige rettigheder og lige muligheder - en kvalitetspræget og permanent service 
over for forbrugerne samt beskyttelse af strategiske interesser på lang sigt” (pkt. 1.7). 
 
Synspunktet blev gentaget i Madrid-topmødet i december 1995:  
 
“Det Europæiske Råd understreger, at det er vigtigt at afslutte gennemførelsen af det indre marked 
ved indførelse af øget konkurrence i mange sektorer for at øge konkurrenceevnen med henblik på 
skabelse af nye arbejdspladser. I den forbindelse bekræfter Det Europæiske Råd sine konklusioner 
fra Cannes fra 1995 om nødvendigheden af at gøre denne målsætning forenelig med udøvelsen af 
opgaver af almen økonomisk interesse som påhviler det offentlige. Navnlig skal man sikre 
ligebehandling af borgerne, sikre kravene til kvalitet og kontinuitet i tjenesteydelserne og deltage i 
en afbalanceret fysisk planlægning” (pkt. D). 
 
Kommissionen forholdt sig ikke direkte til Europa-Parlamentets og CEEP forslag, men valgte som 
Rådet et forsøg på afbalancering. I sit eget oplæg til regeringskonferencen, der skulle begynde den 
29. marts 1996 ved rådsmødet i Torino, skrev den: 
 
“EU-samarbejdet, som er baseret på en række værdier, der er fælles for de europæiske samfund, 
kombinerer en række demokratiske træk – respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet 
– med de træk, der er karakteristiske for en åben økonomi baseret på markedskræfternes dynamik, 
solidaritet og samhørighed. Blandet disse værdier skal nævnes borgernes adgang til universelle 
tjenester eller almennyttige serviceydelser, der fremmer solidaritets- og ligebehandlingsmålene” 
(KOM(96) 90 af 28. februar 1996). 
 
Det er i denne kontekst, man skal læse kommissionens Meddelelse om “forsyningspligtydelser”, der 
blev offentliggjort i EFT den 26. september 1996. 
 
12.9.2. Meddelelsens indhold 
Jeg vil lægge hovedvægten på de afsnit, der peger frem mod Amsterdam-Traktaten og som fik 
betydning for public service broadcasting. Her er det især kompetencen til at definere indholdet i 
tjenester af almindlig økonomisk interesse, der står på dagsordenen. 
 
Meddelelsen har først og fremmest en beroligende karakter overfor dem, der frygtede 
globaliseringens konsekvenser, samtidigt med at den udbygger Kommissionens kompetence i 
forhold til indholdsbestemmelse af tjenester af almindlig økonomisk interesse. Meddelelsen 
fastholder Det indre Markeds primat, men anvender langt den største plads på at forklare den 
særlige stilling, som tjenester af almindelig økonomisk interesse har og bør have i Det europæiske 
Fællesskab. Ja, den angiver direkte at “Forsyningspligtydelser [er] et centralt element i den 

 
439 De findes alle her: http://www.euo.dk/dokumenter/DER/. 
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europæiske samfundsmodel” (Overskrift for kapitel I). Den slutter derfor også Meddelelsen med en 
stillingtagen til, hvordan dette skal indgå i teksten i den nye Traktat.  
 
Den overvejer en ny formulering af artikel 86, som det var foreslået af NGO-organisationerne, men 
den afviser det. Kommissionen mener, at “det [vil] ikke være hensigtsmæssigt” (pt. 71), og at der i 
forvejen findes en række instrumenter i Traktaten, “der gør det muligt at tage en række midler i 
brug til støtte for den europæiske samfundsmodel og bl.a. til støtte for forsyningspligtydelser” (pkt. 
71). Den mener imidlertid, at “at forsyningspligtydelserne bør indtage en plads inden for den 
europæiske opbygning, der svarer til den plads, de indtager blandt de fælles værdier, som de 
europæiske samfund bygger på” (pkt. 72). Den foreslår derfor, at der i artikel 3 i EØF-Traktaten, 
der omhandler EU’s målsætninger og aktiviteter, som et nyt punkt indføjes, at Fællesskabet skal 
“bidrage til fremme af forsyningspligtydelser” (pkt. 73). 
 
Dvs. at tjenester af almindelig økonomisk interesse ikke længere bliver et middel, men indgår 
selvstændigt som en af fællesskabets værdimæssige målsætninger, og der skal derfor tages hensyn 
til disse tjenester, når mål og midler afvejes i forbindelse med en konkret afgørelse i en sag.  Hvad 
det kan betyde, vil jeg se nærmere på i et senere afsnit (16.1), hvor resultaterne af 
regeringskonferencen gennemgås, nemlig Amsterdam-Traktaten: hvilken rolle fik tjenester af 
almindelig økonomisk interesse i den sammenhæng? 
 
Meddelelsen søger ikke at skjule det, jeg tidligere kaldte for EU’s centrale dilemma (konkurrence 
over for almenvellet). Det gentages igen og igen440, men det fastholdes, at en balance er mulig, ja 
allerede findes. Men der er mørke skyer i horisonten: 
 
“Der er dog grænser for, hvor stor en indflydelse [markedskræfterne] må få, idet der kan opstå 
risiko for, at en del af befolkningen udelukkes fra fordelene, og for, at videreudviklingen af den 
sociale og regionale samhørighed bremses. Det er så de offentlige myndigheders opgave at sørge 
for, at det almennyttige formål tages i betragtning (pkt. 15). 
 
Men det er ikke bare den evt. udelukkelse af de materielle fordele, der udgør et problem, idet “den 
enhedsskabende funktion, som disse ydelser har, går videre end til dækning af materielle behov. De 
har nemlig også en symbolsk dimension, idet de udgør holdepunkter for borgerne, der knytter dem 
stærkere til samfundet. De er således en del af den kultur, hvormed borgerne i de europæiske lande 
identificerer sig, også i deres daglige tilværelse” (pkt. 6)441. 
 
På den baggrund er det forståeligt, at Kommissionen fastslår og fastholder forskellighederne i den 
måde, de enkelte Medlemsstater organiserer levering af tjenester af almindelig økonomisk interesse. 
Den anfører, at ydelserne, der skal imødekomme behovene, kan udbydes både via monopoler og i 
konkurrence, enten af private virksomheder, offentlige organer eller partnerskaber mellem private 
og offentlige virksomheder. Driften og virksomhederne kontrolleres meget forskelligt, og forholdet 
mellem tjenesteudbyderen og kontrolmyndigheder kan også være meget forskelligt (pkt. 10).  
 

 
440 F. eks. pkt. 19: “Den virkelige udfordring ligger i samspillet mellem på den ene side den fri omsætning og 
konkurrence samt økonomisk effektivitet og dynamik, som det indre marked medfører, og på den anden side det 
omfang, i hvilket der tages hensyn til de almennyttige formål”. 
441 Her er de tanker, der måske kan have inspireret Nyrup-regeringen til at fremhæve nødvendigheden af at forsvare 
“sammenhængskraften” i samfundet, noget der senere skulle blive en del af public service-opgaven for DR og TV 2. Se 
senere i afsnit 18.9.4.1. 
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Kommissionen advarer i den forbindelse imod en terminologisk fælde: ofte blandes den offentlige 
sektor og den offentlige ydelse sammen, eller sagt på en anden måde: den offentlig ydelse 
identificeres med den offentlige institution, der leverer ydelsen. Public service broadcasting har 
således i mange år været identificeret med Danmarks Radio: public service var det, DR leverede, og 
DR leverede udelukkende public service.  
 
Dernæst understreger Kommissionen, at definitionsretten ligger hos Medlemsstaterne, men at 
Kommissionen også har en opgave i den forbindelse: “Medlemsstaterne [har] frihed til at definere, 
hvad de forstår ved forsyningspligtydelser, og til at bevilge de særlige eller eksklusive rettigheder, 
der er nødvendige for at sikre de pågældende virksomheder disse opgaver, regulere deres 
forvaltning og eventuelt, i overensstemmelse med traktatens artikel 86, tilse, hvorledes de 
finansieres. Denne respekt for, hvorledes man på nationalt plan indretter sig økonomisk og 
arbejdsmarkedsmæssigt, er om noget udtryk for nærhedsprincippet. Det er således op til 
Medlemsstaterne at foretage de grundlæggende samfundsvalg, og Fællesskabet begrænser sig til at 
undersøge, hvorvidt disse valg er forenelige med de forpligtelser, man har indgået på europæisk 
plan” (, pkt. 17, jeg fremhæver).  
 
Med det kursiverede henvises i denne forbindelse indirekte til, at den undtagelse for anvendelse af 
konkurrencereglerne i artikel 86, stk. 2 kun gælder for “ægte“ tjenester af almindelig økonomisk 
interesse, og det centrale spørgsmål er i første omgang, hvordan en sådan tjeneste defineres, og 
hvordan det af Fællesskabet undersøges, om dette er i overensstemmelse med Traktatens 
forpligtelser. Først i anden omgang skal der tages stilling til, om der kan tillades en undtagelse fra at 
følge konkurrencereglerne. Spørgsmålet blev aktuelt, da konkurrenterne til TV 2 klagede over, at 
TV 2’s mandat var for “bredt”, da det rummede programmer, som kunne udbydes på et 
kommercielt grundlag (jfr. affsnit 21.4.3). 
 
Kommissionen mener, at den selv har indført et overordnet begreb, der fastholder Fællesskabets 
hensyn til almenvellet: det er begrebet “alment tjenesteudbud” (engelsk Universal service).  
 
”Grundlaget for dette princip er et ønske om at stille kvalitetsservice til rådighed overalt til en for 
alle overkommelig pris. […] Det princip, der ifølge Kommissionen skal gælde for almene 
tjenesteudbud, er følgende: lighed, almengyldighed, kontinuitet og smidighed, og følgende 
retningslinjer bør gælde: gennemsigtig forvaltning, prissætning og finansiering; kontrol, som 
udføres af uafhængige instanser. Selv om alle disse kriterier ikke altid er opfyldt på nationalt plan, 
har fastsættelsen af dem ved hjælp af det europæiske princip om alment tjenesteudbud ført til en 
udbygning af forsyningspligtydelserne” (pkt. 28).  
 
Hermed er det princip, der skal styrke den ene pol i EU’s dilemma (“almenvellet contra 
konkurrencen”) fastslået endda på et fællesskabsplan, dvs. et plan der ligger over den nationale 
udfyldning, men som kan udfyldes forskelligt af Medlemsstaterne. 
 
Kommissionen afslutter definitionsspørgsmålet således: 
 
“Der er intet, der forhindrer Medlemsstaterne i at udvide det almene tjenesteudbudsbegreb til at 
omfatter yderligere områder, blot de anvendte midler er i overensstemmelse med fællesskabsretten. 
For nogle ydelser indskrænker bestemmelserne sig endog til at overlade det til Medlemsstaterne 
selv at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være tale om forsyningspligtydelser, og om 
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fastsættelse af kompensationer [442]. Udviklingen af det almene serviceudbud i Europa respekterer 
forskelligheden ved konstant hensyntagen til de forskellige opfattelser af, hvad der forstås ved 
forsyningspligtydelser, som landene fastlægger i overensstemmelse med deres egne traditioner og 
behov” (pkt. 30). Her synes Kommissionens kontrolønske ikke at være påtrængende. 
 
Meddelelsen har efter disse overordnede retningslinjer, der aldrig tidligere havde været samlet på et 
sted og med en sådan ambitiøs retorik, nogle mindre afsnit om strategien inden for enkelte sektorer 
(telekommunikation, postvæsen, transport, el, radio og tv, pkt. 33-53). Kommissionen anfører i pkt. 
51, at radio og tv i de fleste Medlemsstater er en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, men at 
de kan være organiseret forskelligt. “De spørgsmål om hensyntagen til offentligheden, som berører 
denne sektor, vedrører hovedsagelig udsendelsernes indhold og er knyttet til moralske og 
demokratiske aspekter, såsom pluralisme, informationsetik og beskyttelse af individets integritet”.  
 
Det vil sige, at det er definitionens indholdsbestemmelse, der er i centrum. Det hænger meget godt 
sammen med den anden del af overskriften til dette lille delafsnit: finansieringen (den anden pol) er 
så godt som ikke omtalt i denne Meddelelse. Dvs. spørgsmålet om, hvorvidt de statslige ydelser til 
PSB er kompensation eller støtte – og dermed spørgsmålet om hvorvidt konkurrencereglerne 
overhovedet gælder – forbigås i tavshed443. Principper for beregning af størrelsen af 
kompensationen/støtte omtales heller ikke. 
 
En pointe, der dels hænger sammen med Meddelelsen beroligende hensyn, men også med, at 
Kommissionen på dette tidspunkt – som vist tidligere i dette kapitel – var usikker på sin egen 
holdning til svaret. Endelig bekræfter det, at Kommissionen ser den særlige opgave, som levering af 
tjenester af almindelig økonomisk interesse er, som noget, der rækker ud over konkurrencen. 
 
På dette tidspunkt i 1996 var der således ikke tale om, at Det indre Marked skulle anvendes til at 
begrænse antallet eller omfanget af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 
Kommissionen fremhævede tvært imod, at konkurrencen kunne udvikles for meget til skade for 
dele af befolkningen (pkt. 15), og den anfører i pkt. 30, at Medlemsstaterne kan udvide det almene 
tjenesteudbudsbegreb til at indføre nye tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 
 
En tjeneste af almindelig økonomisk interesse er levering af public service broadcasting, og 
parallelt og delvist i samarbejde med de bestræbelser, der blev udfoldet af CEEP og Europa-
Parlamentet for at sikre et europæisk charter om generelle regler for tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, arbejdede en særlig gruppe i Parlamentets “Udvalg for kultur, ungdom, 
uddannelse og medier” for en tilføjelse til den kommende Traktat, der skulle sikre public service 
broadcasting imod konkurrencereglernes skadelige indflydelse. Resultatet heraf, der ikke mindst 
blev opnået pga. Tysklands kraftige indsats, – den såkaldte “Protokol om public service 
broadcasting” – gennemgås i afsnit 16.1. 
 
12.10. Opsamling på kapitel 12 
I kapitel 12 fortalte jeg om Kommissionens arbejde med public service broadcasting fra de første 
klager fra private tv-stationer indløb i 1992-93, og til Kommissionen i 1996 traf sin første 

 
442 Her bruges altså ordet “kompensationer”. Ud fra sammenhængen er det dog ikke klart, om dette virkeligt skal 
opfattes som noget, der ikke er statsstøtte. 
443 Ét sted nærmer Kommissionen sig problemet: “Udbyderne af forsyningspligtydelser er undtaget fra traktatens regler, 
for så vidt disse hindrer udførelsen af de opgaver, som de udbydende selskaber er pålagt”. Men om dette fører til 
økonomisk kompensation eller forenelig statsstøtte antydes ikke her. Jfr. forrige note. 
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Beslutning om mulig statsstøtte til en offentlig tv-station. Kapitlet viste et billede af en jaget 
Kommission, der desuden var usikker på sin egen opgave og i tvivl om indholdet i centrale dele af 
Traktatens statsstøtteartikler. Kommissionen tøvede derfor længe med at træffe de Beslutninger, 
den blev opfordret til, hvad der førte til anlæg af fire sager ved Retten i Første Instans, hvor 
sagsøgerne, de private konkurrenter til de offentlige tv-institutioner, krævede Kommissionen dømt 
for nøl. Når Kommissionen reelt nølede ud over det rimelige, var årsagen, at den selv havde 
indskærpet for Medlemsstaterne, at ikke-anmeldt støtte var ulovlig, og at den ville bruge alle til 
rådighed stående midler for at få ulovligheden sanktioneret. Og ingen af de nye støtteordninger, der 
blev klaget over, var notificerede og derfor alle ulovlige. Rejste Kommissionen en sag mod en 
national, offentlig tv-virksomhed, og endte dens Beslutning med, at der var tale om statsstøtte, ville 
konsekvenserne blive uoverskuelige. Medlemsstaterne kunne forventes at ville forsvare deres egne 
tv-stationer på det kraftigste. 
 
På det helt overordnede plan i EU-systemet havde ikrafttræden af Maastricht-Traktaten i november 
1993 medført, at en ny bestemmelse åbnede for, at statsstøtte til kulturen kunne anses for forenelig 
med statsstøttereglerne, der ellers rummede et betinget forbud imod statsstøtte. Danmark havde 
bidraget til at få bestemmelsen indført, idet formålet hermed var, at kulturelle aktiviteter ikke skulle 
behandles ud fra Traktatens grundlægge økonomiske tilgangsvinkel.  
 
På baggrund af denne nydannelse i Traktatgrundlaget udformede Kommissionen et Arbejdspapir, 
der bl.a. behandlede den mulige statsstøtte til public service broadcasting. På den ene side anførte 
Kommissionen heri, at hvis den statslige finansiering blot dækkede de ekstra omkostninger, som 
opfyldelse af public service-forpligtelserne medførte, ville den ikke anse finansieringen for 
statsstøtte. Men på den anden side medgav den, at en beregning af størrelsen på disse ekstra 
omkostninger var yderst vanskelig, ja nærmest umulig. Der ville derfor – for at godkende 
finansieringen – kræve stabile finansielle ordninger, så Medlemsstaterne kunne undgå ad hoc-
løsninger på finansielle problemer. Kommissionen oplyste senere, at den havde holdt møde med 
Medlemsstaterne om Arbejdspapiret, og at disse var imødekommende. Imidlertid blev 
Arbejdspapiret aldrig brugt i Kommissionens arbejde med public service broadcasting.  
 
Presset på Kommissionen for at indtage en imødekommende holdning til tjenester af almindelig 
økonomisk interesse voksede midt i 1990erne, både fra de enkelte Medlemsstater, men også fra Det 
europæiske Råd, der var begyndt at forberede den regeringskonference, der endte med vedtagelse af 
Amsterdam-Traktaten i 1997. Kommissionen udarbejdede på den baggrund en Meddelelse om 
forsyningspligtydelser, der var den mest positive tilgang, der hidtil var set til tjenester af almindelig 
økonomisk interesse, og den traf desuden sin første Beslutning om statslig finansiering af public 
service broadcasting. I Beslutningen konstaterede den, at den portugisiske stat finansierede visse af 
den officielle broadcasters aktiviteter, der var pålagt som en offentlig opgave, og at finansieringen 
ikke oversteg de udgifter, der var medgået til at løse opgaven. Følgelig var der ikke tale om 
statsstøtte. Det var, set fra Medlemsstaternes og de statslige tv-stationers vinkel, på de ene side 
positivt, men på den anden side viste Beslutningen, at Kommissionen mente sig berettiget til at 
undersøge en sådan finansieringsordning. Det var ikke alle Medlemsstater tilfredse med. 
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Kapitel 13. Triumftoget - TV 2 1986-1996  
 
13.1. Indledning     
I dette kapitel træder TV 2 for alvor ind i fortællingen, og jeg følger historien frem til Den brede 
Medieaftale i maj 1996. For TV 2 er disse ti år én stor optur, stationen opnår hurtigt status som 
Danmarks mest populære tv-kanal, og ved udgangen af perioden har TV 2 sit hidtil bedste 
økonomiske resultat, og det brede forlig har skabt trykhed gennem opslutning fra næsten alle de 
politiske partier i Folketinget 
 
Men kun tilsyneladende. I forliget indgår en bestemmelse om, at aftaleparterne er enige om senere 
at indlede drøftelser af, om der er basis for at omdanne TV 2 til et aktieselskab med andre ejere end 
den danske stat. Det skal ligeledes undersøges, om public service-kravene kan forenes med et 
økonomisk bæredygtigt aktieselskab. TV 2-konstruktionen var måske alligevel ikke så stabil, som 
det ved første øjekast kunne se ud til, og ejerskab og levering af public service broadcasting kunne 
måske komme på kollisionskurs. Og på trods af et glimrende regnskab for 1996 indeholdt den 
mediepolitiske aftale ikke det økonomiske løft, som TV 2 havde ønsket og faktisk også troet på helt 
frem til forhandlingernes sidste dag. 
 
I fremstilingen vil jeg lægge hovedvægten på udviklingen af mediemarkederne, politisk 
parallelisme og statens indgreb i mediesystemet. Journalistisk professionalisme, der var en vigtig 
forklaringsfaktor for etableringen af TV 2 som en statsejet institution, ser ud til at have mistet sin 
særlige betydning i denne periode, men spørgsmålet bliver taget op ved gennemgangen af de 
mediesystemiske dimensioner i 1996 (jfr. afsnit 14.3).  
 
De mediemarkeder, der bliver inddraget i fortællingen, er tv-markedet, radio-markedet og 
telesektoren. På tv-markedet kommer TV 2 i konkurrence om seerne med Danmarks Radio, satellit-
tv-kanaler og efterhånden også lokal-tv. Den økonomiske konkurrence er todelt. På tv-
reklameområdet står konkurrencen mellem TV 2, satellit-tv og lokal-tv; på licensområdet kæmper 
TV 2 og DR om licenskronerne.  
 
På radiomarkedet er DR uden konkurrence på landsdækkende radio, men det sker i stigende grad på 
det regionale niveau, og sidst i perioden er spørgsmålet om en ekstra landsdækkende radiokanal, P4, 
på den politiske dagsorden. 
 
Udviklingen af telesektoren er vigtig for i hvilket omfang, TV 2 kan få konkurrence fra andre end 
DR og lokal-tv. Danmark havde rådighed over i hvert fald tre landsdækkende tv-frekvenssæt, og 
midt i perioden forsøger TV3 at få adgang til den ene af disse landsdækkende sendemuligheder. 
Hvis det kunne ske, ville private få fri adgang til alle danske tv-seere, og en evt. privatisering af TV 
2 kunne måske forsvinde fra den mediepolitiske dagsorden. Imidlertid viser en nærmere analyse, at 
de danske myndigheder tidligere havde disponeret over frekvenserne på en måde, der reelt 
udelukkede et landsdækkende TV3. For satellit-tv er der imidlertid en anden måde at nå seerne på 
og derved øge konkurrencen med TV 2, nemlig via en kombination af satellit-tv-modtagelse via 
individuelle paraboler og via modtagelse i hybridnettet og private fællesantenneanlæg. Og denne 
udvikling kunne ikke styres af de danske myndigheder, da EU-systemet havde lagt klare 
begrænsninger for nationalstaterne på området. 
 
Den politiske parallelisme angår især de ansvars- og kontrolformer, som tv-medierne er underlagt. 
Det programmæssige og økonomiske selvstyre, som Danmarks Radio reelt havde haft efter 1973-
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loven, og som var et ønske, arkitekterne bag TV 2-loven havde opretholdt, bliver i stigende omfang 
afløst af stor partipolitisk vilje både til at træde ind i TV 2’s bestyrelse og til at regulere DR’s og 
TV 2’s økonomi i detaljer. Og da hele tv-markedet viser sig filtret sammen på det økonomiske 
område, kunne isolerede beslutninger ikke opfylde politikernes kontrolønsker. Herved kommer 
flerårige mediepolitikske aftale med mange detaljer ind som en ny reguleringsmetode. 
Finansieringsformernes effekt er størst for TV 2’s vedkommende, da blandingen af licens og 
reklame på et lille marked som det danske skaber problemer ved opfyldelse af de kostbare public 
service-programkrav.  
 
Statens rolle som ejer bliver anfægtet i perioden, da Venstre ud fra en blanding af økonomiske og 
ideologiske argumenter ønsker TV 2 privatiseret. Som financier er staten på tv-området meget 
kraftigt til stede på begge de økonomiske markeder (henholdsvis licens og reklame) på grund af den 
særlige konstruktion med TV 2 Reklame A/S, TV 2-fonden og TV 2-systemet. Til gengæld skaber 
netop denne konstruktion vanskeligheder ved den statslige styring af økonomien, da TV 2 Reklame 
A/S’s prognoser for reklameindtjeningen gentagende gange viser sig upålidelige, hvorfor nye 
økonomiske indgreb bliver nødvendige. Og som regulator pålægger staten TV 2 og lokal-tv særlige 
begrænsninger på reklamens udfoldelse, der svækker dem i den økonomiske konkurrence med 
satellit-tv, hvorved staten vanskeliggør sin egen position som driftsherre af TV 2. Og endelig 
kommer EU’s TV-Direktiv til også at spille en reguleringsmæssig rolle, da det udelukker statens 
mulighed for at begrænse TV3’s reklameudsendelser til Danmark. Også en svækkelse af TV 2s 
økonomi. 
 
Fremstillingen er ikke systematisk men kronologisk, hvorfor de forskellige dele af de 
mediesystemiske dimensioner dukker frem på de tidspunkter, hvor de får indflydelse på 
fortællingen. De samles dog alle i kapitel 14, der rummer en systematisk fremstilling af situationen i 
1996. 
 
13.2. Den centrale bestyrelses første budgetindstilling 
 
13.2.1. Forudsætningerne 
TV 2’s opgave blev første gang defineret i TV 2-loven fra 1986, der blev vedtaget den 30. maj 
1986, og mandatet blev overdraget til TV 2 ved den første Vedtægt fra 21. juli 1987444. Derefter er 
denne grundforpligtelse ført videre og suppleret med yderligere, oftest klart identificerbare krav, jfr. 
afsnit 13.12.2, 13.19.10, 18.10.2, 22.5.3 og 22.7.6.2. 
 
TV 2’s public service-opgave blev fastlagt således i loven: 
 
“§ 15 k. TV 2 er en selvejende institution, der gennem selvstændig programvirksomhed har til 
formål at tilvejebringe og sprede landsdækkende og regionale fjernsynsprogrammer. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
programlægningen i de regionale TV 2-virksomheder [...] skal der endvidere lægges vægt på 
tilknytning til regionen. 
 
Stk. 2. TV 2 skal producere nyheds- og aktualitetsudsendelser. Ørige programmer tilvejebringes 
fortrinsvis ved køb hos andre producenter. 
 

 
444 Lov nr. 335 af 4. juni 1986. Vedtægt for TV 2 nr. 483 af 3. juli 1987. 



 410 

Stk. 3. Den daglige sendetid for reklamer må ikke overstige 10 minutter på det landsdækkende 
program og ikke 5 minutter på regionalprogrammet. Reklamer må kun sendes i blokke mellem 
udsendelserne. Nærmere regler for reklameindslagenes placering i programfladen fastsættes af 
ministeren for kulturelle anliggender”. 
 
Denne del af TV 2’s mandat uddybes i Vedtægten, som jeg citerer om lidt. Men først vil jeg 
opholde mig ved den ejendommelighed, at TV 2’s regler for udsendelse af reklamer er placeret som 
en del af selve definitionen i lovens § 15k. Det vil senere fremgå, at de danske myndigheder 
opfattede reklamesalget som en del af TV 2’s public service-opgave, og at TV 2 på denne måde 
selv fremskaffede denne del af finansieringen, der derfor ikke kunne udgøre statsstøtte, jfr. senere i 
afsnit 21.4.3.6.  
 
I Åbningsskrivelsen i Kommissionens sag mod TV 2 (jfr. afsnit 21.4.4.4) nævner Kommissionen 
imidlertid, at spørgsmålet om definition af public service-opgaven ikke må blandes sammen med 
den måde opgaven finansieres på. At Danmark har valgt at finansiere TV 2 dels via licens, dels via 
indtægter fra salg af reklameplads, er ikke en del af definitionen. Måden, statsmidlerne fremskaffes 
på, er en del af statsstøtteordningen, der både omfatter opgaven og finansieringen, men ikke en del 
af definitionen. Men størrelsen på statsstøtten er ikke udelukket fra at være bestemmende for den 
måde, udmøntning af definitionen sker på, og især ikke, hvis definitionen som her foretages i brede, 
kvalitative formuleringer.  
 
Og netop de kvalitative formuleringer skulle senere blive omdiskuteret, idet TV 2’s konkurrenter, 
TvDanmark og Viasat, mente, at det ikke var alle programmerne i TV 2’s sendeflade, der kunne 
være “public service”. Kun de, der ikke blev distribueret af de private aktører, kunne være public 
service og derfor modtage statsstøtte. De andre kunne ikke. I sin Beslutning i TV 2-sagen i maj 
2004 afgjorde Kommissionen, at hele fladen var public service (jfr. afsnit 21.6.7), men både Viasat 
og TvDanmark anfægtede dette i en stævning til Retten i Første Instans (jfr. afsnit 22.10). 
 
En anden ejendommelighed ved public service-opgaven findes i § 15. Stykke 1 lyder: 
 
“Der kan oprettes et antal regionale virksomheder. Hver regional virksomhed skal omfatte én eller 
flere amtskommuner”. 
 
De regionale virksomheder kan oprettes. Det skal næppe opfattes som en mulighed, der valgfrit står 
åben, men som en mulighed for at vælge hvor mange regionale virksomheder, der skal etableres. 
Etablering af de regionale virksomheder er derfor en del af den måde, opgaven skal løses på, og det 
er derfor den centrale TV 2-bestyrelses opgave at sikre sig, at disse virksomheder igangsættes og 
holdes i drift, når ministeren har bestemt deres antal.  
 
Det udbygges i § 15p: 
 
“Den centrale bestyrelse stiller efter forhandling med de regionale bestyrelser forslag til ministeren 
for kulturelle anliggender om fordeling af sendetid og budgetrammer for det kommende år mellem 
den landsdækkende og de regionale virksomheder efter nærmere regler, der fastsættes i vedtægten 
for TV 2. Fordelingen af sendetid og budgetrammer fastsættes årligt af ministeren for kulturelle 
anliggender”. 
 
Jeg bemærker, at der intet står om, hvordan finansieringsbehovet skal beregnes. 
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Den centrale bestyrelse skal således dels sørge for, at TV 2 opfylder sin public service-forpligtelse 
til at udsende landsdækkende og regionale tv-programmer af kvalitet og med et alsidigt og 
mangfoldigt indhold, dels foreslå ministeren hvor mange penge, der skal overføres til den 
landsdækkende og de regionale virksomheder, så forpligtelsen kan imødekommes.  
 
Mandatet udbygges således i Vedtægten: 
 
“TV 2 har i sin landsdækkende virksomhed til opgave at udsende fjernsynsprogrammer, der 
omfatter nyheds- og aktualitetsstof, oplysning, underholdning, kunst og kultur, idet der tilstræbes 
kvalitet og professionalisme. Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af programbudgettet består af 
dansk/nordisk produktion. TV 2 har et særligt ansvar for at gengive, kommentere og beskrive den 
udvikling og kultur, der præger landets forskellige dele. I sin formidling af nyheds- og 
aktualitetsstof skal TV 2 altid tilstræbe saglighed og upartiskhed. Det samlede programudbud skal 
sammensættes under hensyn til ønsket om alsidighed og mangfoldighed. Programmer rettet mod 
mindre målgrupper skal indgå som et naturligt led i TV 2s sendevirksomhed” (§ 3, stk. 2). 
 
“De regionale virksomheder er i deres formidling af nyheds- og aktualitetsstof samt i deres samlede 
programudbud med de modifikationer, der følger af deres kortere sendetid, forpligtet af de samme 
hensyn som nævnt i § 3, stk. 2. De skal i øvrigt i deres programlægning lægge vægt på 
tilknytningen til regionen og i denne sammenhæng være opmærksom på ønskeligheden af 
produktion af regionalt stof af landsdækkende interesse” (§ 3, stk. 3). 
  
“For i de landsdækkende nyheds- og aktualitetsudsendelser at sikre en reel landsdækning indgås der 
nærmere aftaler mellem den landsdækkende og de regionale virksomheder, hvorved de regionale 
virksomheder i en vis udstrækning virker som regionale leverandører til den landsdækkende 
virksomhed, [...]” (§ 3 stk. 4). 
 
De økonomiske forhold for den samlede TV 2-virksomhed var opstillet i lovforslagets bilag 1 (FF, 
tillæg A, 1985-86, sp. 5721-24). Der var afsat en forberedelsesfase fra 1. juli 1986 til forventet 
sendestart den 1. juli 1988, hvorefter driftsfasen skulle gå i gang. 
 
Tabel 13.1. Lovens budget for TV 2 1986-1990 
 
Det landsdækkende TV 2/Danmark 1986-88   mio. kr. 
Opbygning af sendernet      460 
Opbygning af landsdækkende enhed:  
- i 1986: bestyrelse, direktion, central organisation, 
konsulentbistand, projektering og programmering   20 
- i 1987: ansættelse af medarbejdere, udbygning af 
administrationen, a conto betaling af entrepriseaftaler 
og indkøb af fremmedproduktioner til lager, investering 
i bygninger       190 
- 1988: fortsat opbygning af landsdækkende virksomhed  240 
I alt i opbygningsfasen      450[445] 
 
Opbygning af regionale enheder 
Udgifter til den enkelte regionale enhed er i den indledende 
fase sat til 25 mio. kr.  

 
445 Disse 450 mio. kr. udgør grundlaget for det etableringslån, TV 2 senere fik tilladelse til at optage.  
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Driftsudgifter i startfasen 1987-1990 
- i 1987: drift af to regionale enheder    50 
- 1988: ½ års drift af landsdækkende virksomhed   150 
- 1988: tre regionale enheder     75 
- 1988: ½ års forrentning og afdrag på lån    43 
I alt for 1988       268 
- i 1989: landsdækkende virksomhed    300 
- i 1989: fem regionale enheder     125 
- i 1989: forrentning og afdrag på lån    85 
I alt for 1989       510[446] 
- 1990: Drift af landsdækkende virksomhed    300 
- 1990: Drift af seks regionale virksomheder    150 
- 1990: Forrentning og afdrag på lån    85 
I alt i 1990 og efterfølgende år     535 
 
Den statslige finansiering, der også rummede reklameindtægterne, fordi de blev overført til TV 2 
via TV 2-fonden (jfr. afsnit 11.4) var beregnet således: 
 
Tabel 13.2. Fremskaffelse af beregnet statsfinansiering af TV 2 
 
Licensforhøjelse på ca. 100 kr. vil indbringe:   165 mio. kr. 
Overskud fra reklameaktieselskabet:   375 mio. kr. 
I alt:       540 mio. kr. 
 
Den samlede daglige sendetid for det regionale og det landsdækkende program var fastsat således i 
lovens bemærkninger til § 15 p (FF sp. 5713): 
 
“Det forudsættes, at man i begyndelsen sender gennemsnitlig 2 ½ times landsdækkende tv og 
gennemsnitlig 20 minutters regional tv daglig. Dette svarer til 850 times årlig central sendetid og 
150 timers årlig regional sendetid [pr. region]. Ved godkendelsen af budgettet træffes der principiel 
beslutning om niveauet for en 4-års periode. Ministeren fastsætter årligt budgetrammen for det 
kommende år og fastsætter foreløbigt rammen for den følgende 3-års periode. Det forudsættes, at 
TV-2 virksomhederne sender en vis mindste tid inden for den tildelte sendetid, svarende til det 
tildelte budget. De regionale TV-2 virksomheder kan udnytte lokale tilskud og indtægter ved salg af 
produktioner m.v. til såvel en kvalitativ som en kvantitativ forbedring af virksomhederne. TV-2 
virksomhederne skal principielt anvende det fulde tilskud til produktion af tv. Ikke forbrugte tilskud 
kan overføres til det kommende år”. 
 
Udsagnet om, at der skal sendes en vis mindste tid, må ud fra konteksten være rettet mod tv-
regionerne, hvis budgetter lå betydeligt under TV 2/Danmarks anslåede timepris. Derfor peges der 
på, at disse kan skaffe sig ekstra midler til at udfylde hele sendetiden og til at forbedre kvaliteten. 
 
Endelig fremgår det af lovens almindelige bemærkninger, at der efter den “indledende fase” sigtes 
imod et sendetidsniveau på ca. 1500 timer årligt. 
 
13.2.2.  Mediekommissionen og budgetberegninger 

 
446 TV 2’s bestyrelse gør senere i Budgetforslaget for 1989-1992 opmærksom på, at 510 mio. kr. i 1986-priser svarer til 
656 mio. kr. i 1989-priser, se Budgetforslagets side 5. 
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Alle de nævnte beløb til såvel anlæg som drift var skønsmæssige, og de hvilede på beregninger, 
som Mediekommissionen havde fået foretaget af Danmarks Radio, jfr. Mediekommissionens 
betænkning nr. 5, Betænkning om et øget dansk tv-udbud, Betænkning 986/1983, s. 87-89. 
 
Det fremgik her, at et TV 2 uden regioner med 1500 årlige timer og en programsammensætning, 
som DR havde i 1982, ville koste ca. 570 mio. kr. i drift. Dvs. 380.000 kr. i timen. Drift af regioner, 
der skulle sende 100 timer årligt, ville koste 16,7 mio. kr. Dvs. 16.666 kr. i timen. 
 
Hertil føjer Mediekommissionen: “Disse opgørelser bygger på Danmarks Radios beregninger, og 
det er klart, at det ville være ønskeligt at have andre beregninger til sammenligning, som bygger på 
et tilsvarende erfaringsgrundlag. Det lader sig imidlertid ikke fremskaffe, fordi vi ikke her i landet 
har mere end én institution, hvis virksomhed alene er at producere radio- og tv-programmer. 
[Mediekommissionen] har derfor valgt at tage udgangspunkt i disse tal og prøve at vurdere dem, så 
godt det er gørligt. [...] Flere medlemmer har fundet, at tallene nok ligger i overkanten af, hvad et 
tv-2 vil kunne drives for. Men samtidigt må det erkendes, at en sammenligning med andre 
produktionstal ikke giver anledning til at tro, at man vil nå langt under de opgivne tal, hvis man 
ønsker en kanal med et alsidigt sammensat program af rimelig kvalitet med 1500 timer årligt. Prisen 
for indkøb af udenlandske programmer er kendt og vil være den samme, enten Danmarks Radio 
eller et andet selskab indkøber dem. Erfaringerne med entreprise-produktion tyder på, at 
omkostningerne ikke gennemsnitligt afviger meget fra Danmarks Radios omkostninger. Der kan 
være udsving på de enkelte produktioner, men det påvirker ikke den samlede betragtning 
væsentligt” (s. 87-88). 
 
Mediekommissionen anfører derefter, at sammenligning med de omkostninger, filmselskaberne 
arbejder med, og omkostningerne ved fremstilling af reklamefilm ikke tyder på, at et 1500 timers 
program kan fås væsentligt under de anførte priser. 
 
Et muligt opbrud i aftale- og produktionsstrukturen omkring professionel medieproduktion kunne 
måske føre til et lavere omkostningsniveau. “Det er næppe realistisk at tro, at [det] uden videre kan 
tilvejebringes, og at det kan gøres isoleret for et tv-2” (s. 88). 
 
Det har vist sig, at DR har kunnet øge egenproduktionen samtidigt med en reduktion af 
medarbejderantallet. “Det vil imidlertid være rimeligt at antage, at en øget udnyttelse af de givne 
ressourcer vil mere end opsluges af omkostningerne ved en styrket egenproduktion og den ønskede 
kvalitetsforbedring” (s. 88). 
 
Pointen er her, at der er meget store forskelle i priserne for en times egenproduktion og en times 
indkøbt produktion fra udlandet. Årsagen er, at udenlandsk produktion ikke sælges til kostpris, men 
til den pris, der kan anskaffes på markedet. 
 
Det betyder for det første, at Mediekommissionens udsagn om, at prisen på udenlandske 
programmer vil være den samme, uanset om det er DR eller et TV 2, der køber dem, er forkert. Når 
der kommer to eller flere virksomheder ind på det samme marked og efterspørger de samme 
produktioner, vil markedsprisen stige. Udenlandske produktioner bliver dyrere. 
 
For det andet er programsammensætningen helt afgørende. I en af de få analyser, der er gennemført 
(fordi oplysningerne som regel er fortrolige), viser det sig, at danskproducerede fakta-programmer 
kostede omkring 10.000 kr. i minuttet, medens udenlandske kostede 733 kr. i minuttet. Dansk 
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dramatik kostede mellem 20.000 og 91.000 kr. i minuttet medens udenlandske spillefilm kunne fås 
for 650 kr. i minuttet447. Dvs. en forskel på faktor 14 for fakta-programmer og på mellem faktor 31 
og faktor 140 for fiktion. 
 
Mediekommissionen opstillede to ekstreme eksempler på baggrund af de dengang af nogle kendte 
prisforhold. Hvis man fyldte tv-kanalen med udelukkende billige udenlandske film, ville prisen for 
1500 timer kunne nå ned på 150 mio. kr. i årlig drift (s. 88).  Omvendt ville en tv-kanal med 
egenproduktioner af høj kvalitet som ballet, dramatik, serier som “Matador” og “Fiskerne” osv. 
koste i størrelsesordenen 3-4 milliarder kr. – “rent bortset fra det umulige i konstant at producere et 
sådant udbud” (s. 88). 
 
Mediekommissionen ræsonnerer sig derefter frem til, at yderpunkterne realistisk må ligge imellem 
på den ene side “200-250 mio. kr. for et program med udenlandske film, andre billige 
underholdningsprogrammer og enkelte nyhedsudsendelser” og på den anden side “550-600 mio. kr. 
for 1500 timer med et program af den sammensætning, Danmarks Radio producerer” – dvs. en 
gennemsnitspris på mellem 367.000 kr. og 400.000 kr. i timen i 1982-penge (s. 88). 
 
1986-loven og 1987-vedtægten sagde om de genrer, TV 2 skulle udsende, at de skulle omfatte 
nyheds- og aktualitetsstof, oplysning, underholdning, kunst og kultur. Mindst halvdelen af budgettet 
skal anvendes til dansk/nordisk produktion. Den samlede flade skal rumme alsidighed og 
mangfoldighed. Tilgangsvinklen til nyheds- og aktualitetsstoffet skal være saglig og upartisk, og 
der skal være reelt landsdækning. Målgrupperne skal bl.a. omfatte “mindre målgrupper”. Såvel med 
hensyn til enkeltprogrammer som til hele fladen skal der tilstræbes kvalitet og professionalisme. 
 
Denne public service-opgave, der ovenfor er defineret indholdsmæssigt, kan omfangsmæssigt 
realiseres mange forskellige måder, både målt i timer og i penge. Lovforslaget sagde imidlertid i 
bemærkningerne, at det for den landsdækkende aktivitet skulle ske inden for 2 ½ daglige timer og 
med et budget på 300 mio. kr. På grund af den fleksibilitet, der er i den indholdsmæssige side af 
public service-opgaven, må timeafgrænsningen og budgettet derfor indgå som en del af 
definitionen. Public service-kravet til TV 2/Danmark må være at levere den genremæssige 
programspredning og den programkvalitet, der kan skaffes for de 300 mio. kr., fordelt på 2 ½ daglig 
sendetid448. 
 
Public service-opgaven afgrænses da ifølge denne argumentation af tre elementer: den 
indholdsmæssige bestemmelse, sendetiden og budgettet. Eller kort: indhold & timer & penge. 
 
Jeg kritiserede i afsnit 6.6.2, at Mediekommissionen i sin Betænkning 986/1983 om et øget dansk 
tv-udbud ikke havde udarbejdet et egentligt budget for et kommende TV 2. Årsagen kunne være det 
hastværk, som Morten Giersing havde beskrevet i samme afsnit. Resultatet var blevet, at de mulige 
udgifter og de sandsynlige indtægter ikke var direkte forbundet. Men der er også andre grunde til 
det manglende budget, nemlig uklarheden i selve definitionen af, hvad public service er, og i 
bredden af det mandat, TV 2 pålægges. 
 

 
447 Tal fra 1987-91, se Mortensen 1992b s. 78-79. 
448 Som det ses var gennemsnitsprisen implicit fastsat til 329.000 kr. i 1986-priser, hvilket er noget lavere end de 
367.00-400.00 kr. i 1982-priser, som Mediekommissionen havde regnet med var normen. 
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Jeg omtalte tidligere “en programsammensætning, som DR havde i 1982” og “et alsidigt sammensat 
program af rimelig kvalitet”. Det er løse formuleringer, der uundgåeligt gør det svært at opstillet 
konkrete budgetter. 
 
I Mediekommissionens Betænkning 986 fra 1983 findes på side 18 en oversigt over DR’s tv-
udsendelser i 1982, fordelt på indholdskategorier, jfr. tabel 13.3 
 
Tabel 13.3. DR’s udsendelsestid i 1982 fordelt på indholdskategorier 
 

i %  i timer 
Undervisningsudsendelser   4,3  113 
Børneprogrammer   13,5  356 
Forkyndelse    1,3  34 
Sport     11,8  311 
Nyheder     7,5  198 
Faktaprogrammer    24,3  641 
Dramatik    19,9  525 
Musik inkl. musikdramatik  2,8  74 
Underholdning    11,0  290 
Andet     3,6  95 
I alt     100  2637 
 
Disse programmer var fordelt med 53% egenproduktion, 33% fremmedproduktion samt 14% 
repriser, hvoraf omkring ¾ var genudsendelse af egenproduktionen. 
 
En sådan programflade skulle altså udgøre public service service broadcasting, og der var 
sandsynligvis ikke mange, der i 1980ernes første halvdel ville anfægte det. 
 
Men på trods af, at denne oversigt over indholdet er langt mere konkret end den daværende 
Radiolovs bestemmelse af public service449, er den langt fra præcis nok til at redegøre for den 
konkrete udmøntning af public service-mandatet, og den er heller ikke tilstrækkelig præcis til, at de 
danske myndigheder på forhånd kan beregne udgifterne. 
 
I Mediekommissionens afsluttende Betænkning 1029 om dansk mediepolitik havde 
Mediekommissionen gjort opmærksom på dette forhold ved at stille disse spørgsmål: 
 
“Ligger der fx i kravet om alsidighed, at Danmarks Radio har pligt til at transmittere gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger? Pligt til at varetage søfarende og andre udenlands-danskeres behov? 
Pligt til at tilgodese minoritetsgrupper eller udlændinge med særlige programmer? Pligt til at 
opretholde og udbygge almindelige kulturelle aktiviteter?” (s. 115). 
 
Konklusionen må være, at TV 2-bestyrelsen havde stor frihed til at fastlægge programpolitikken ud 
fra de brede bestemmelser i loven og Vedtægten, men at det ville være meget vanskeligt på det 
grundlag at beregne udgifterne til driften og lige så vanskeligt for ministeren på forhånd at vurdere, 
om der var en passende sammenhæng mellem udgifterne og de mulige indtægter. Det kunne se ud 

 
449 “Danmarks radio har til opgave at udsende radiofoni og fjernsynsprogrammer, der omfatter nyhedsformidling, 
oplysning, underholdning og kunst, og som er bestemt til modtagelse af almenheden her i landet. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden, og der skal i 
programudbuddet tilstræbes den størst mulige alsidighed” (§ 7, stk. 1 i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov nr. 
412 af 15. juli 1973). 



 416 

til, at budgetrammerne blev de vigtigste; inden for den bede definition skulle TV 2 udsende de 
programmer, der blev råd til med den sum penge, ministeren kunne skaffe flertal for. Ikke omvendt: 
at TV 2-bestyrelsen beregnede udgifterne ud fra en af den fastlagt programflade, og at ministeren 
derefter skaffede pengene. Denne problematik bliver central i Kommissionens vurdering af TV 2-
ordningens status i forhold til statsstøttereglerne, når den i 2004 træffer sin Beslutning om den 
statslige finansiering af TV 2, jfr. afsnit 21.6. 
 
13.2.3. Forløbet indtil budgetindstillingen den 28. marts 1988 
TV 2’s centrale bestyrelse blev udpeget pr. 1. september 1986 med følgende sammensætning: 
formand Jørn Henrik Petersen, næstformand Niels-Jørgen Kaiser samt Jolanta Buch Andersen, 
Anette Faaborg og Torben Krogh. Krogh blev i februar 1987 erstattet med Erling Zanchetta. Som 
repræsentant for medarbejder blev Anders Krarup valgt, og for TV 2-regionerne Knud Øllgaard.  
 
Forberedelsesfasen blev med ministerens godkendelse fastlagt frem til 1. oktober 1988, hvor TV 
2/Danmark gik i luften. 
 
I november 1987 blev TV 2’s låneramme, der skulle finansiere etableringen, ifølge loven fastlagt af 
ministeren efter indstilling fra TV 2-bestyrelsen til 510,8 mio. kr.450. 
 
Jeg skal ikke gennemgå alle detaljer i selve etableringen af TV 2/Danmark, da det næppe har 
betydning i denne mediesystemiske sammenhæng, men blot slå fast, at den forløb meget 
tilfredsstillende. TV 2’s administrative ledelse udviste godt købmandskab og var desuden heldige, 
da produktionsudstyret på grund af teknologiske forbedringer viste sig billigere end antaget451.  
 
Det var forudsat, at etableringslånet også skulle finansiere opbygningen af “et passende 
programlager” (Bilag 1218, referat af 26. oktober 1988). 
 
Indtil den 30. september 1988 var der anvendt i alt 365,757 mio. kr. til indkøb af programmer (bilag 
1218, s. 5), og i øvrigt var anvendt 46,675 mio. kr. Der var således en rest på 98,368 mio. kr. som 
budgetreserve pr. 1. oktober 1988, hvor TV 2/Danmark skulle begynde at sende. 
 
Ifølge vedtægten skulle den centrale bestyrelse inden 1. april forelægge ministeren et forslag til 
budgetramme. Forslaget skal udarbejdes i budgetårets pris- og lønniveau “og ledsages af forslag om 
størrelsen af overførsel fra TV 2-fonden for det pågældende år. Der redegøres særskilt for egne 
indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud m.v.” (Vedtægt 483/1987 §13, stk. 4). 
Forslaget skal desuden indeholde budgetoverslag for de tre efterfølgende år. 
 
Udgangspunktet for bestyrelsens budgetindstilling måtte trods usikkerheden blive de økonomiske 
beregninger, der indgik som en del af den vedtagne lov. I lovforslaget var det nævnt, at der i 1987 
skulle være to regionale virksomheder i drift, i 1988 tre og i 1989 fem. Lovforslaget havde i 

 
450 Referat af bestyrelsesmøde nr. 24 i den centrale TV 2-bestyrelse af 16. november 1987, pkt. 2a. Ifølge bestyrelsens 
budgetindstilling pr. marts 1988 s. 5 svarer 510 mio. kr. i 1986-priser til 656 mio. kr. i 1989-priser. Lovens 
etableringsbudget på 450 mio. kr. (tabel 13.1), ville da svarer til 527,3 mio. kr. De 510,8 mio. kr. var fremkommet på 
følgende måde. TV 2’s regnskabsafdeling anslog pr. oktober 1987 at udgifter til anlæg (bygninger + teknik) og drift 
frem til 1. oktober 1988 ville udgøre 310,8 mio. kr. Den administrerende direktør Jørgen Schleimann havde derefter 
sagt: “Så lægger vi 200 mio. kr. oven i til programmer!”. Det var godt nok mange penge og uden beregninger, men 
sådan blev det. Oplyst af central TV 2-medarbejder, der ønsker anonymitet, til Frands Mortensen i januar 2012. 
451 Godt købmandskab: Beretning fra bestyrelsen 1988, s. 4. 
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bemærkningerne til §15n nævnt mulighed for otte regionale stationer, hvoraf den ottende på 
Bornholm dog var omgærdet med usikkerhed (sp. 5710). 
 
Bestyrelsen havde allerede i januar 1988 konstateret, at TV 2’s økonomi ikke umiddelbart hang 
sammen. Ifølge referat fra møde 26 den 11. januar ville  TV 2’s driftsudgifter for 1990 ff. udgøre 
605 mio. kr. “hvortil kommer et finansieringsbehov for programindkøb til sektionerne fiktion og 
fakta på overslagsmæssigt kr. 300 mio.” (pkt. 6, s. 6). Lovforslaget forudså indtægter på 540 mio. 
kr. Dvs. en manko på 65 mio. kr. + penge til fiktion og fakta-afdelingerne452. 
 
Bestyrelsen aftalte derfor, at bestyrelsesformanden Jørn Henrik Petersen skulle forelægge TV 2’s 
økonomiske problemer “på det politiske plan”.  
 
Det var ifølge lovforslagets § 3, stk. 3 meningen, at ministeren med tilslutning fra Folketingets 
finansudvalg kunne beslutte at overføre midler fra Danmarks Radios Radiofond til  TV 2 til at sikre 
finansieringen, indtil TV 2 begyndte at sende landsdækkende den 1. oktober 1988. Men flertallet i 
Finansudvalget var i februar 1988 ikke til sinds at følge ministerens forslag, så da denne foreslog, at 
der skulle flyttes 40,3 mio. kr. fra Radiofonden til TV 2 for at finansiere drift af TV Syd og 
igangsættelse af TV-Fyn, nøjedes udvalgets flertal med at tildele 22,3 mio. kr. Resten skulle TV 2 
selv finansiere “gennem låneoptagning i Finansministeriet”. Det medførte ekstra udgifter for TV 2’s 
driftsbudget, hvorved de økonomiske vanskeligheder blev forværret453. 
 
På mødet den 8. marts 1988 vedtog bestyrelsen nogle principper for udarbejdelse af den 
budgetramme, der skulle ligge klar inden 1. april. Det var disse: 
 
 “ at der udarbejdes et budget til forelæggelse for Kultur- og kommunikationsministeren med 
udgangspunkt i en sendetid på 1.460 timer, excl. filmkanal, [og]  
at dette budget udarbejdes inden for en ramme på maksimalt kr. 850 mio. i 1988-priser, idet 
rammen omfatter fuld regionaludbygning svarende til kr. 227 mio.”454. 
 
Ifølge lovforslaget var der samlet regnet med udgifter på 510 mio. kr. Ifølge TV 2’s endelige 
indstilling til ministeren svarer dette til 656 mio. kr. i 1989-priser455. Der mangler således 194 mio. 
kr. (850 mio.kr. minus 656 mio. kr.). 
 
I lovforslaget var der imidlertid regnet med 85 mio. 1986-kroner til afdrag og forrentning, svarende 
til godt 100 mio. kr. i 1988/89-priser. TV 2’s centrale bestyrelse havde drøftet med Kultur- og 
kommunikationsminister H. P. Clausen, om det var nødvendigt, at TV 2 straks fra starten skulle 
amortisere sendernettet; hvis det blev udskudt, ville der komme mere luft i budgettet. Dertil kom, at 
der i ovenstående var regnet med fuld regional udbygning, medens lovforslaget kun regnede med 5 
regionale virksomheder i 1989. Endelig var TV 2 ved Finansudvalgets afvisende holdning til at 
sikre den regionale opbygning pålagt ekstra 10,4 mio. kr. som betaling for det lån, TV 2 var blevet 

 
452 For perspektivets skyld: i 1989 endte udgifterne til fiktions- og faktaafdelingernes programindkøb med at blive på 
henholdsvis 103,4 mio. kr. og 66,6 mio. kr. Samlet 170 mio. kr. Min beregning foretaget ud fra s. 3 i 1989-regnskabet. 
Den samlede manko var derfor ifølge denne beregning på ca. 235 mio. kr. 
453 Referat af møde 29, 15. februar 1988, pkt. 2b. Aktstykke 135 af 13. januar 1988 og aktstykke 152 af 3. februar 1988. 
Om Finansudvalgets flertal, se senere. 
454 Referat af møde 30, 8. marts 1988 s. 4. Den nævnte Filmkanal var en uortodoks idé, der spøgte i perioden november 
1987 til ca. april 1988, og som ikke blev realiseret. 
455 Bilag B 1173 til møde 28. marts 1988. Jeg ser i det følgende bort fra den forskel der er imellem 1988- og 1989-
priser, da det ikke spiller nogen rolle for pointen. 
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tvunget til at optage. Og som en ekstra krølle på halen havde ministeren efter et dramatisk forløb 
tvunget TV 2 til at lægge hovedkvarteret i Odense - i modstrid med bestyrelsens indstilling om at 
anvende København som basis for hele virksomheden456. Den ekstra udgift var anslået til 25 mio. 
kr. årligt. 
 
Hvis man regnede alt dette sammen, ville der komme til at mangle noget i retning af 50-60 mio. kr. 
i 1989-budgetrammen. En ekstra licens til TV 2 på f. eks. 46 kr. om året kunne dække mankoen457. 
 
Endelig var der som nævnt en budgetreserve fra etableringslånet. Så måske var det ikke umuligt at 
få ministerens støtte til denne overordnede ramme, der i 1989 ville udvide TV /Danmarks sendetid 
fra 850 til 1460 timer eller med 610 timer svarende til 72%. 
 
Men sådan skulle det ikke gå. Finansudvalget var stadigvæk ikke TV 2 gunstig stemt, og ministeren 
ønskede ikke på dette tidspunkt at tage en konfrontation angående TV 2.  Så bestyrelsesformand 
Jørn Henrik Petersen og administrerende direktør Jørgen Schleimann kunne på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde nr. 31 den 21. marts 1988 fortælle, at de havde haft et orienterende møde med 
Kultur- og kommunikationsministeren, og at det herefter var deres opfattelse: 
 
“at enhver tanke om licensforhøjelser ud over lovforslaget er urealistisk, 
at ønsket om sendetidsforøgelse ud over 850 timer ved sendestart ikke kan imødekommes, 
at ministeren i forbindelse med budgetrammeforslaget for 1989 vil tage stilling til en ønsket 
udbygningstakt [for regionerne], 
at ministeriet er indstillet på at overveje, hvorledes amortiseringen af etableringsudgifterne til UHF-
sendenettet ’kan flyttes fra TV 2’, 
at Filmkanalen for tiden holdes uden for TV 2s budgetoplæg, og 
at ministeren er sindet at forsøge lovrevisionstidspunktet for TV 2-loven fremrykket til 
folketingssamlingen 1988/89, bl.a. med henblik på udvidelse af reklamesendetiden”458. 
 
Altså ikke flere licenspenge. Men mulighed for at ministeren, der både var chef for det gamle 
Kulturministerium, og som ved regeringsomdannelse den 10. september 1987 havde fået P&T 
under sig, kunne forskyde TV 2’s betalingsforpligtelser for sendernettet - formodentlig til P&T - i 
en årrække. Ministeren ville endvidere overveje, om de regionale stationer skulle igangsættes så 
hurtigt, som TV 2’s centrale bestyrelse lidt provokerende havde foreslået. Og endelig synes det at 
fremgå, at en forøgelse af TV 2’s indtægter kunne ske ved at lempe på de restriktive 
reklamebestemmelser459. 
 
Der var nu ni dage til at de første og meget betydningsfulde budgetrammer for 1989-1992 skulle 
fremsendes (inkl. et budget for fjerde kvartal 1988). 
 
Bestyrelsen besluttede da, at TV 2’s direktion til mødet den 28. marts 1988 skulle fremlægge et 
budget efter følgende principper: 
 

 
456 Se referat af møderne 4-12 i bestyrelsen. 
457 Ifølge lovforslaget ville 1.650.000 husstande betale licens til TV 2 (bilag 1, sp. 5724). Momsen skal fratrækkes, og 
til TV 2-fonden bliver der derfor 37 kr., der betales af 1,65 mio. husstande = 61 mio. kr. kr. 
458 Referat møde 31 den 21. marts 1988, s. 1-2 
459 Jfr. her Jørgen Lengers forudsigelse i afsnit 10.4. Her er altså tale om overvejelser om reklamelempelser før TV 
2/Danmark overhovedet var begyndt at sende. 
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• Sendetiden skulle angives således: 
 1989: 850 timer 
 1990: 1.175 timer 
 1991: 1.500 timer 
 1992: 1.500 timer. 
 
Herefter står der i referatet:  
 
“Hermed tilkendegives offentligt TV 2s udviklingsplaner. Budgettet udarbejdes i 1989 priser, 
således at der derigennem også gives politikerne mulighed for at vurdere omkostningsniveauet ved 
valg af andre sendetidsforudsætninger end 850 timer ved sendestart”.  
 
Dernæst lempede bestyrelsen ministerens fastlæggelse af 850 timer som maksimum. Der står: “I det 
omfang udvidelse af sendetiden kan finde sted inden for budgetrammen, vil dette næppe give 
anledning til bemærkninger. Etableringsbudgettets programindkøb til lager er hidtil ikke inddraget i 
budgetrammen” (referat s. 2). 
 
Dette er et meget betydningsfuldt punkt, og det åbner en kattelem, som TV 2/Danmarks ønsker om 
udvidet sendetid kan smutte igennem. Det fremgår senere, at bestyrelsesformanden og den 
administrerende direktør under hånden havde fået H. P. Clausens accept af at overskride sendetiden, 
hvis det kunne ske inden for budgetrammen. Hvis der var konflikt imellem sendetiden og pengene, 
var det pengene, der stod fast, medens sendetiden var fri. 
 
Dette bekræftes af dette efterfølgende forløb460: 
 
Den 17. maj 1989 sendte Rigsrevisionen TV 2 en skrivelse, hvori man bad TV 2 om at begrunde sin 
hjemmel til at forøge sendetiden i forhold til de 850 timer. Generaldirektoratet for P&T anmodede 
derefter om et møde med Rigsrevisionen, og her oplyste Generaldirektoratet, at Trafik- og 
Kommunikationsministeriet (dvs. H. P. Clausen) har tilkendegivet over for TV 2, at de 850 timer 
ikke skulle opfattes som en begrænsning461. 
 
Rigsrevisionen mente imidlertid, at Finansudvalgets aktstykke462 skulle forstås på den måde, at 
omkostningerne var beregnet til at opfylde en sendetid på 850 timer årligt, og at besparelser derfor 
var mulige (s. 17). Generaldirektoratet svarede i brev af 20. juli 1989, at aktstykket alene angiv et 
sendetidsmål, og at de 850 timer ikke skulle opfattes som en begrænsning.  
 
Herefter fulgte i brevet en elegant nærlæsning af loven: ifølge lovens § 15p fastsætter ministeren 
alene fordelingen af sendetid mellem den landsdækkende og de regionale virksomheder463. Der er 

 
460 Her refereret efter Rigsrevisionens beretning 4/94: “Beretning om den økonomiske udvikling i TV 2/Danmark”. 
Udgivet som bog i 1995, se Rigsrevisior 1995. 
461 Se også skrivelse fra økonomidirektør Erik D. Jensen til bestyrelsen og den administrerende direktør af 8. juni 1989 
s. 1.  
462 “Budgettallene omfatter en årlig landsdækkende sendevirksomhed på 850 timer samt op til 150 timer årlig sendetid i 
de regioner, der er igangsat”. Aktstykke 313, Trafik- og Kommunikationsministeriet af 14. september 1988, s. 3. 
463 § 15 p: “Den centrale bestyrelse stiller efter forhandling med de regionale bestyrelser forslag til ministeren for 
kulturelle anliggender om fordeling af sendetid og budgetrammer for det kommende år mellem den landsdækkende og 
de regionale virksomheder efter nærmere regler, der fastlægges i vedtægten for TV 2. Fordelingen af sendetid og 
budgetrammer fastsættes årligt af ministeren for kulturelle anliggender”. 
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ikke andre bestemmelser i loven angående sendetid464. “Ministeren skal således ikke fastsætte eller 
godkende den samlede sendetid. Denne indgår derfor alene som en af flere forudsætninger i 
forbindelse med fastsættelsen af virksomhedens budgetramme, der ifølge loven er ministerens 
styringsinstrument. [...] Det ligger således i TV 2-lovkonstruktionen, at lovgiver har ønsket at 
begrænse egne styrings- og indflydelsesmuligheder på virksomhedens dispositioner særlig 
vedrørende programvirksomheden. Efter Generaldirektoratets opfattelse måtte dette forhold 
tillægges særlig stor vægt for så vidt angår sendetidsniveauet [...]. På den baggrund fandt 
Generaldirektoratet det rimeligt, at institutionen selvstændigt foretager en vurdering af, hvorledes 
lovens formål bedst kan opnås, herunder om produktivitetsgevinster skal anvendes til en kvantitativ 
eller kvalitativ forbedring af sendevirksomheden” (s. 17-18).  
 
Og hvad var så budgetrammen for TV 2/Danmark, når det kom til stykket? Og var den det samme 
som loftet over TV 2/Danmarks samlede udgifter? 
 
Som praksis udviklede sig, vil jeg mene, at udgiftsloftet lå højere, end det umiddelbart så ud til. Et 
vigtigt punkt er her, at TV 2’s centrale bestyrelse besluttede sig til og fremhævede i sine 
budgetindstillinger, at den ikke ville forholde sig til, hvordan indtægtssiden skulle vurderes, men 
alene vurderede udgiftssiden, hvorved ønsket til budgetramme fremkom465.  
 
1: Som første led i udgiftsloftet indgår derfor den budgetramme, ministeren udmeldte. 
 
2: Dernæst havde TV 2 selv indtægter fra, hvad Kommissionen ville kalde “kommercielle 
aktiviteter”. F. eks. salg af programmateriale, rettighedsindtægter, telekommunikationsindtægter. 
Disse indtægter kunne lægges oven i budgetrammen. 
 
3: Endvidere havde TV 2 i opbygningsfasen en budgetreserve fra anvendelse af etableringslånet. 
Som nævnt var denne på 98,368 mio. kr. ved TV 2/Danmarks sendestart. 
 
4: Endelig var der det programlager, der var indkøbt for etableringslånet. 
 
Nummer 3 og 4 var bevilget af ministeren, så det kunne med god ret opfattes som en del af TV 2’s 
officielle udgiftsramme, indtil etableringslånet var opbrugt. 
 
Nummer 2 er lidt problematisk. Som jeg citerede, skulle TV 2 til ministeren indmelde de forventede 
indtægter, som virksomheden selv havde. Det skete ikke i forbindelse med den første indsendelse af 
ønske om rammebudgetter for 1989-1992. Dels fordi TV 2 kun ville forholde sig til udgifterne, dels 
fordi det på dette tidspunkt naturligvis var nærmest umuligt at anslå beløbene med nogen form for 
sikkerhed. 
 
Programsalg kunne ikke ventes at give store beløb i starten. Men telekommunikation rummede på 
langt sigt muligheder, fordi TV 2 øverste ledelse anvendte en snedig procedure. Hele driftsudgiften 
til sendernettet indgik i TV 2/Danmarks udgiftsregnskab. Derefter bon’ede TV 2/Danmark 

 
464 De 850 landsdækkende timer og 150 regionale timer var kun nævnt i De almindelige bemærkninger til lovforslaget, 
se FF, tillæg A, sp. 5701. 
465 Se f. eks. budgetindstilling for 1989-1992 fra marts 1988, s. 11 og den centrale bestyrelses omfattende 
pressemeddelelse den 13. juni 1989 om TV 2-systemets økonomi, bilagt møde 49, 10. juli 1989 som bilag B 1268c. 
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regionerne for deres andel, hvorved der fremkom en ekstra indtægt til TV 2/Danmark, der kunne 
lægges over i TV 2/Danmarks budgetrammen466.  
 
Proceduren blev ikke ekspliciteret ved indsendelse af den første budgetramme, men den kunne 
naturligvis  aflæses i de efterfølgende regnskaber, så ministeren kunne ikke være uvidende om 
proceduren. Man må derfor gå ud fra, at ministeren ved fastlæggelse af TV 2’s budgetramme var 
opmærksom på, at udgiftsrammen for TV 2/Danmark kunne blive større end budgetrammen. For 
TV 2-systemet som helhed ændrede det dog ikke ved den samlede statslig finansiering men forskød 
fordelingen mellem TV 2/Danmark og tv-regionerne. 
 
Endelig er der yderligere to vigtige elementer. Ifølge Lovens § 15w, stk. 4 kan TV 2 ikke selv 
optage lån til drift, og TV 2 kan derfor ikke på denne måde kan udvide sin udgiftsramme.  
 
Dernæst står der ingen steder i loven eller i Vedtægten, at TV 2 ikke må have et underskud på den 
årlige drift. Der var heller ikke de første år noget krav om en vis fri egenkapital – af gode grunde. 
TV 2 var etableret uden egenkapital, men på lånebases. Egenkapitalen ville derfor være negativ i en 
årrække, og netop egenkapitalens udvikling skulle blive et centralt led i Kommissionens vurdering 
af TV 2’s overholdelse af statsstøttereglerne, jfr. afsnit 22.10. 
 
13.2.4. Budgetindstillingen af 28. marts 1988 
TV 2’s centrale bestyrelse indleder budgetindstillingen med nogle “principielle synspunkter 
vedrørende budgetrammeforslaget”: 
 
“TV 2 er en national fjernsynskanal med et alsidigt og mangfoldigt programudbud, hvilket 
indebærer en programvirksomhed omfattende nyheds- og aktualitetsstof, oplysning, underholdning, 
kunst og kultur i høj kvalitet og professionalisme. [...] Skal disse overordnede synspunkter 
tilgodeses, er det afgørende, at TV 2 ikke over for offentligheden fremtræder som en 
forsøgsordning. Både ud fra hensynet til oparbejdelse af seer-loyalitet og ud fra hensynet til 
finansieringen af TV 2 vil det være fatalt, hvis fjernsynsstationen i offentlighedens og 
annoncørernes øjne fremstår som et eksperiment. Dette taler stærkt for, at man fra sendestarten den 
1. oktober 1988 opererer med en programflade, der såvel kvantitativt som kvalitativt fremtræder på 
linje med andre fjernsynsstationers tilbud” (s. 1-2). 
 
Her antydes det således i den officielle henvendelse til ministeren, at der er en konflikt mellem 
lovens bemærkninger om 850 årlige timer til landsfladen, og bestyrelsens ønske om, at TV 2 skulle 
ligne “en rigtig tv-station” og ikke fremstå som et eksperiment. 
 
Hvis TV 2 virkeligt kun måtte sende 2 ½ time om dagen + op til 20 minutters regionalt TV, ville 
programfladen f.eks. omfatte tidsrummet fra kl. 18.30 til 21.20, og det ligner ikke helt udbuddet fra 
en rigtig tv-station. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor følgende udvidelse af sendetiden for det landsdækkende TV 2: 
 
Tabel 13.4. Bestyrelsens forslag om sendetid for TV 2/Danmark 1989-1992 
 
  1989   850 timer 

 
466 I 1991, hvor alle regioner var i drift, var indtægten på godt 20 mio. kr., jfr. note 2 til Resultatopgørelse for året 1.1 – 
31.12.1991. 



 422 

  1990   1.175 timer 
  1991   1.500 timer 
  1992   1.500 timer 
 
Hertil anfører den, at de grundlæggende synspunkter bag TV 2s programpolitik er varetaget, “men 
bestyrelsen vil ikke skjule, at det er vanskeligt med en sendetid på 850 timer i 1989 i fuld 
udstrækning at varetage alle hensyn i samme grad. Jo kortere sendetid, dels vanskeligere er det ud 
fra hensyn til økonomi, leveringssikkerhed og tid til at tildele entreprisemodellen den vægt, den i 
øvrigt er tillagt i budgetoverslagsårerne, ligesom ønsket om en væsentlig dansk/nordisk produktion 
ud over nyheds- og aktualitetsområdet er lettere at indfri ved en større sendetid. I sammenhængen 
bemærkes, at en nyheds- og aktualitetsafdelings bemanding i ikke ringe grad er uafhængig af 
sendetiden. Der er derfor i budgetrammerne opereret med stort set uændret mandskab i perioden 
1989-1992. Sammenholdt med sendetidsforudsætningen ligger der heri en væsentlig budgetteret 
produktivitetsstigning” (s. 3). 
 
Budgetoverslagene så derfor således ud, jfr. side 12-13 i budgetforlaget fra marts 1988: 
 
Tabel 13.5. Budgetforslag fra marts 1988 for TV 2 1988-1992 i mio. kr.     
      1988 1989 1990 1991 1992  
Landsdækkende virksomhed 
Programudgifter     36,5 142,8 205,9 265,3 265,3 
Personaleudgifter     24,5 104,5 105,5 106,6 106,6 
Afdelingsudgifter     11,6 45,0 49,0 53 53 
Lokaleudgifter     3,9 15,2 15,2 15,2 15,2 
I alt til programrelaterede udgifter   76,5 307,5 375,6 440,1 440,1 
 
Drift af sendernet, konributions-  
og distributionsnet    13,7 54,6 60,4 62,7 62,7 
 
Afskrivninger     30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 
 
Afdrag og renter på Etableringslån   13,0 52,0 68,6 68,6 68,6 
Amortisering af Regionallån   - 10,4 10,4 - - 
Amortisering af sendersystem   ? ? ? ? ? 
I alt til finansiering, inkl. afskrivning  43,7 92,6 109,2 98,6 98,6 
 
Samlede driftsudgifter TV  2/Danmark  133,4 454,7 545,2 601,6 601,6 
Driftstilskud til regionale stationer 
stigende pga. øget antal stationer    19,0 96,5 197,6 228,0 228,0 
 
TV 2’s samlede virksomhed   152,4 551,2 742,8 829,6 829,6 
 
Hertil vil jeg føje en beregning af program- og personaleudgifternes andel af TV 2/Danmarks 
budget samt de samlede finansieringsudgifters andel. 
 
Tabel 13.6. Program- og personaleudgifters andel af TV 2/Danmarks budget samt finansieringsudgifternes andel i mio. 
kr. og i %: 
 
     1988 1989 1990 1991 1992 
 
 Samlede udgifter   133,4 454,7 545,2 601,6 601,6 
 Programudgifter   36,5 142,8 205,9 265,3 265,3  
 Personaleudgifter   24,5 104,5 105,5 106,6 106,6 
 Samlet finansiering  43,7 92,6 109,6 98,6 98,6    
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 I % 
 Programudgifter   27,4 31,4 37,8 44,1 44,1 
 Personaleudgifter   18,4 23,0 19,4 17,7 17,7 
 Samlet    45,7 54,4 57,1 61,8 61,8 
 Samlet finansiering  32,8 20,4 20,1 16,4 16,4 
 
Programudgifterne, bl.a. til de lovpålagte entrepriseindkøb, er både absolut og relativt stigende, 
hvad de også burde være. TV 2/Danmarks egne personaleudgifter er i absolutte tal nogenlunde 
konstante, men relativt set faldende. Samlet er de direkte programrelaterede udgifter stigende. 
Finansieringen, inkl. afskrivninger, men uden amortisering af sendernettet, udgør i de ordinære 
driftsår mellem 1/5 og 1/6 af alle udgifter. TV 2 er hårdt ramt af den manglende egenkapital ved 
etableringen.  
 
13.2.5. Ministerens indstilling samt regnskab for 1988 
Ministeren, H. P. Clausen, indstillede den 2. september 1988 til Folketingets Finansudvalg, at der 
skulle bevilges et budget for 4. kvartal 1998 på i alt 126,2 mio. kr.467. Det var således 26,2 mio. kr. 
mindre end det ønskede eller 17% mindre. 
 
Årsagen var dels, at ministeren forudsatte afskrivningen reduceret med 22,6 mio. kr., samt at den 
regionale virksomhed TV 2/Fyn skulle igangsættes senere end budgetteret i marts 1988, hvad der 
medførte et minus på 5,6 mio. kr. TV 2’s likviditet var desuden dårlig, hvad der medførte en 
budgetforøgelse på 2 mio. kr. 
 
For 1989 havde ministeren tilføjet 3,8 mio. kr. til dækning af likviditetsbehov samt 7,4 mio. kr., der 
skulle dække det lån, der skulle optages i 1988 for at dække årets budgetterede underskud468. 
Ministerens godkendelse endte således på 562,4 mio. kr., dvs. 11,2 mio. kr. højere end ansøgt, dvs. 
2% mere. 
 
Indtægterne, som TV 2 ikke skulle opgøre i budgetindstillingen, da TV 2 som nævnt ikke var 
ansvarlige for dem, havde ministeren i aktstykket til Finansudvalget beregnet således: 
 
Tabel 13.7. Ministerens indstilling om finansiering af TV 2 i 1988, 1989 i mio. kr. 
 
    4. kvartal 1988  1989 
Overførsel fra TVR, indtil   55  373,4 
Licens indtil    27,9  189 
I alt     82,9  562,4 
Beregnede udgifter   126,2  562,4 
Rest     - 43,3  0 
 
TVR havde ifølge ministerens aktstykke meddelt, at selskabet ville være i stand til at overføre de 55 
mio. kr. og de 373,4 mio. kr. til TV 2-fonden i henholdsvis 1988 og 1989. Ministeren anmodede i 
den forbindelse om, at staten stillede en statsgaranti for disse beløb, jfr. lovens § 15w, stk. 2. 
 
I 1988 ville fjerde kvartal da givet en underskud på 43,3 mio. kr., der skulle dækkes ved 
låneoptagelse, medens 1989 skulle gå i nul. 
 
Til finansudvalget skrev ministeren den 2. september bl.a.: 

 
467 Aktstykke 313 af 14. september 1988, fremsendt 2. september 1988, G.P.T. nr. 033008. 
468 For at undgå misforståelser: det er ikke amortiseringen af det regionallån, der optræder i budgettet. 
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“En prioritering af TV 2’s udbygning må også ses i sammenhæng med ønskeligheden af snarest at 
nå en sendeflade af et omfang, der står i et passende forhold til investeringer og mandskabsforbrug. 
Hertil kommer den afgørende betydning, som sendetidens omfang må antages at få for muligheden 
af at sikre et passende reklameindtægtsgrundlag”. 
 
Bevillingen blev tiltrådt af Finansudvalget inkl. de 850 timers sendetid for TV 2/Danmark på 
årsbasis, dvs. 212 timer i 4. kvartal 1. oktober-31. december 1988. 
 
Regnskabet for 1988, der blev fremsendt til ministeren i slutningen af juni 1989 med 
Rigsrevisionens godkendelse469, oplyste imidlertid, at den landsdækkende TV 2-virksomhed (TV 
2/Danmark) havde udsendt 554 timer + 15 timers reklame. Dvs. mere end det dobbelte af det 
forudsatte. Hvordan kunne det gå til? Og var dette en overskridelse af public service-mandatet? 
 
TV 2 havde som nævnt et etableringsbudget på oprindeligt 510,8 mio. kr. Hertil var senere tilført et 
ekstra lån på 9 mio. kr. til at dække en uforudset overførsel til regionernes oprettelse, i alt 519,8 
mio. kr. 
 
En stor del af dette etableringsbudget var anvendt til opkøb af programmer, der skulle udsendes 
senere. Desuden var der som nævnt et restbeløb som reserve. 
 
TV 2’s bestyrelse besluttede at anvende 7,3 mio. kr. af denne reserve, og det muliggjorde samtidigt 
med en i øvrigt smidig anvendelse af programbudgettet en sendetidsudvidelse fra de 221 til de 554 
timer (TV 2/Danmark: Regnskab for året 1988, s. 10). 
 
Programfladen havde set således ud i fjerde kvartal 1988: 
 
Tabel 13.8. TV 2’s programflade i fjerde kvartal 1988 ifølge egen opgørelse og mine detaljerede tal 
 
    i timer  i % i % 
Nyheder    68   12 
Sport    80   14 
Aktualitet   21 = 169 30    4 
Dokumentar   64  11 11 
Underholdning  67    12 
Dramatik  65    11 
film   122    21 
Musik   25 = 279  49 4 
Børneudsendelser   25  4 4 
Opera, klassisk musik  12  2 2 
Kunst    5  1 1 
Samlet programmer  554  97 97 
Reklamer   15  3 3 
 I alt    569  100 
 
Et programudbud, der svarer nogenlunde til den genrefordeling, man finder i europæiske public 
service-stationer470, og som heller ikke ligger langt fra DR’s programflade i 1982 (tabel 13.3). Et 
element, der imidlertid ikke indgår i opgørelsen, er kvalitet og professionalisme. Hvilken 

 
469 Den selvejende institution TV 2/Danmark: Regnskab for året 1988. (2. regnskabsår). Bilag B 1263. 
470 Se f.eks. Søndergaard 2006, tabel 2.9. 
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programkvalitet fandtes, hvad var “production value” i de forskellige programmer? Det står ingen 
steder i loven eller Vedtægten, at et uafhængigt organ hvert år skulle vurdere, om TV 2 levede op til 
public service-kravene på det kvalitative område. Ministeren fik sammen med regnskabet en 
“Årsberetning” som han skulle, men ministeren var dels ikke uafhængig, dels skulle han ikke 
udtrykkeligt godkende beretningen, jfr. det tidligere om statens kontrol med egne virksomheder i 
afsnit 9.4.3471. 
 
Regnskabet for hele 1988 – dvs. for alle fire kvartaler – viste et samlet underskud på 127,640 mio. 
kr. 
 
Årsagen til det store underskud var først og fremmest driftsudgifterne for 1.-3. kvartal på 68,1 mio. 
kr., hvor TV 2/Danmark ikke sendte, og TVR derfor ikke indtjente reklamepenge fra landdækkende 
udsendelser. Dertil kom anvendelse af de 7, 3 mio. kr. fra reserven og den påbudte overførsel af 
ekstra 9 mio. kr. til regionerne. I alt 84,3 mio. kr. Hertil kom det budgetterede underskud på 43,3 
mio. kr. = 127,6 mio. kr. 
 
TV 2/Danmark havde således holdt sig inden for det tildelte budget – minus de 7,3 mio. kr., som 
virksomheden selv havde anvendt fra sine reserver. Effektiviteten, målt i forhold til public service-
kravets indholdsmæssige del, kombineret med det påbudte timetal og den overordnede 
budgetramme, må siges at være imponerende. Timeprisen endte med et gennemsnit på 214.152 kr. 
 
Bestyrelsen kommenterede året 1988 således med hensyn til programudbuddet: 
 
“Efter bestyrelsens opfattelse er lovens forudsætninger om 850 timers fjernsyn pr. år uforenelige 
med indfrielsen af TV 2s programforpligtelser med hensyn til alsidighed og mangfoldighed. Med en 
programflade baseret på 850 timers sendetid ville det blive nødvendigt at vælge mellem indfrielsen 
af programforpligtelserne eller sikringen af det finansielle grundlag. Dilemmaet er foreløbigt 
udskudt ved udfoldelse af godt købmandskab i etableringsfasen og anvendelsen af midlerne fra 
etableringsbudgettet” (s. 4 i Beretningen for 1988). 
 
Men dilemmaet var ikke løst, og det dukkede flere gange op i de kommende år. 
 
I forbindelse med indsendelse af regnskabet for 1988 anmodede bestyrelsen om tilladelse til at 
udvide sendetiden i 1989 til 2.200 timer for TV 2/Danmark (s. 11). Den mente på grundlag af det 
godkendte budget på 562,4 mio. kr. og programbeholdningen, der stammede fra anvendelse af 
etableringsbudgettet, at kunne realisere dette (s. 10). 
 
Hertil føjede bestyrelsen imidlertid, at TV 2’s drift var afhængig af øgede tilførsler fra TV 2-
fonden, bl.a. for at kunne fortsætte opbygningen af det regionale system, der skulle op på otte 
stationer, og af hensyn til den betaling for sendernettet, der indtil videre var udskudt. 
 
“TV 2 er i sin finansiering afhængig af TV 2-fonden, der får tilført midler fra TV 2 Reklame A/S og 
gennem licens. TV 2 må i sin fortsatte opbygning have tilført væsentligt forøgede midler i de 
kommende år. [...] Såfremt disse midler skal fremskaffes ved øgede reklameindtægter, er det 
nødvendigt at fastholde og udbygge seernes positive opmærksomhed over for TV 2. Det forudsætter 

 
471 Kontrol med om opgaven er løst, vil indgå i Kommissionens evaluering af TV 2-ordningen i 2004-Beslutningen, jfr. 
afsnit 21.4.6. 
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en programvirksomhed, der både i omfang og indhold fortsat repræsenterer et konkurrencedygtigt 
alternativ til Danmarks Radio og de udenlandske kanaler” (s. 11). 
 
13.3. DR og licensen 1989 
Når TV 2’s centrale bestyrelse i sin beretning for 1988, afgivet i juni 1989, især pegede på, at TV 
2’s øgede finansiering måtte fremskaffes via flere reklameindtægter, skyldes det uden tvivl de 
erfaringer, de offentlige radio- og tv-stationer havde gjort omkring fastsættelse af DR’s 
licensindtægter for 1989. Her blev beslutningen om DR’s bevilling trukket ud til det yderste, fordi 
Folketinget ikke kunne blive enigt om størrelsen på licensen til DR. Desuden viste slutresultatet, at 
flertallet og regeringen var meget påpasselige med nye licensstigninger, og processen afslørede 
også, at Finansudvalget – på trods af den nye ledelsesordning for Danmarks Radio, hvor 1987-loven 
havde indsat en bestyrelse til afløsning af det stærkt kritiserede Radioråd, jfr. afsnit 14.2.4 – fortsat 
var meget interesseret i selv de mindste detaljer i Danmarks Radios budgettering og 
ressourceforbrug. Og noget tilsvarende kunne nok ventes i forhold til TV 2. 
 
Som fortalt godkendte Finansudvalget ud fra Aktstykke 313, afsendt den 14. september 1988, 
bevillingen til TV 2 for fjerde kvartal 1988 og for 1989. 
 
De licensstigninger, der hermed fremkom så således ud: 
 
Tabel 13.9. Licensafgift pr. husstand til TV 2 i 4. kvartal 1988 og 1989 i kr. pr. år  
     Sort-hvid Farve 
 1988    24  37     
 1989     98  154 
 
Det ses, at TV 2’s farvelicens steg med 4% på årsbasis fra 1988 til 1989 4. kvartal = 37 kr. dvs. 148 
kr. på et år. 4% hertil giver 154 kr. Sort-hvid licensen stiger med 2,1%. Totalt giver dette en 
stigning på 3,8%. 
 
I Aktstykke nr. 305, der blev afsendt 2. september 1988472,  havde H. P. Clausen redegjort for 
Danmark Radios eget budgetforslag og forslag til licensstigning. DR havde foreslået et budget på 
1.971 mio. kr. og en stigning på 5,8% af licensafgifterne (Aktstykke 305, pkt. b.1, s. 3). Heri indgik 
en udvidelse af tv-sendetiden med 150 timer til 2.950 timer, “opretholdelse af døgnradioen, 
investeringer i ny teknologi og en aktivitetsudvidelse på 18 mio. kr. til en begyndende udvidelse af 
egenproduktionen samt til etablering af en ny 4. radiokanal” (pkt. b.1. s. 3)473. 
 
Ministeren havde indstillet en budgetramme på 1.900 mio. kr. og en licensstigning på kun 2,0%.  
 
Finansudvalget havde ikke umiddelbart ville godkende denne del af Aktstykket men havde kaldt 
ministeren i samråd den 13. september. Udvalget forlangte i forlængelse af samrådet, at ministeren 
fremkom med skriftlige besvarelser på en række spørgsmål.  
 
Disse, der bl.a. viser Finansudvalgets kontrol med og ansvarsfølelse over for forbrug af 
licensmidler, vedrørte bl.a. hvad størrelsen af licensstigningen ville blive, hvis den udelukkende 

 
472 Trafik- og Kommunikationsministeriet. Aktstykke 30. København, den 2. september 1988.  
473 Danmark fik ved World Radio Assembly Conference i Geneve i 1984 rådighed over frekvenser i båndet 100-108 
MHz, der tilsammen udgjorde en fjerde landsdækkende radiokanal. Aftalen trådte i kraft i 1987. Oplyst af Jeppe 
Tanderup Kristensen, Frekvensplanlægger i Erhvervsstyrelsen, i mail med bilag til Per Jauert den 22. april 2013. I FM’s 
arkiv. 
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kompenserede for pris- og lønstigningen. Ministeren skulle endvidere udførligt begrunde, hvorfor 
den foreslåede stigning var på 2,0% til DR, medens den til TV 2 var på totalt 3,8%, samt 
kommentere DR’s omkostninger ved opkrævning af licensen. I Aktstykket var det oplyst, at der 
ikke i TV 2’s budget er indregnet betaling til P&T for opførsel af senderstationerne, idet denne var 
udskudt efter aftale med P&T474. Finansudvalget ønskede dette uddybet, og ministeren svarede, at 
“der forudsættes en ligestilling med hensyn til betaling mellem TV2 og Danmarks Radio, når der er 
truffet nærmere bestemmelse vedrørende tidsplanen for Danmarks Radios overgang til UHF”475. 
Udvalget ønskede videre en række meget detaljerede oplysninger angående finansiering af DR’s 
kortbølgeudsendelser. Endvidere ønskede det oplyst, hvordan udviklingen i DR’s indtægter i 1982-
1987 forholdt sig til udviklingen i forbrugerprisindekset. Dette skulle endvidere sammenholdes med 
udviklingen i Sverige. I den forbindelse skulle ministeren også fremlægge tal for Danmarks Radios 
og Sveriges Radios personaletal fordelt på personalekategorier. Dette skulle specificeres på 
forbruget af journalister/teknikere/administrativt personale på henholdsvis Radioavisen og TV-
avisen siden 1982. Ministeren skulle også oplyse, “hvor mange sendetimer pr. medarbejder, [der] er 
[...] i TV-A’s henholdsvis TV 2’s nyhedsudsendelser”, og hvor mange medarbejdere TV-A 
henholdsvis TV 2 anvender ved a) et kort nyhedsinterview, b) transmission fra et politisk 
landsmøde og c) lignende (f. eks. sportstransmissioner). Endelig var Finansudvalget interesseret i at 
få at vide, hvor mange medarbejdere Danmarks Radio havde anvendt op de olympiske lege, dels i 
Seoul, dels i Danmark og hvad det kostede. Sammenlignelige tal skulle fremskaffes fra Norge og 
Sverige. 
 
Ministeren og hans embedsmænd svarede på spørgsmålene og et nyt Aktstykke blev fremsendt til 
Finansudvalget den 14. oktober 1988476. Aktstykket indeholdt nu udelukkende tal for Danmarks 
Radio, idet TV 2-delen var godkendt via Aktstykke 313. Indholdet var imidlertid det samme – de 
mange spørgsmål og svar havde ikke ændret H. P. Clausens holdning, se tabel 13.10: 
 
Tabel 13.10. DR’s og ministerens forslag om licens til DR for 1989 i kr. pr. husstand pr. år samt gældende licens 
     
    Sort-hvid  Farve  Radio 
 
 Gældende  784,00   1.216,00  206,00 
 DR   829,48   1.292,52  217,94 
 Ministeren  800,00   1.240,00  210,00 
 DR’s øgning  45,48   76,52  11,94 
 Ministerens øgning 16,00   24,00  4,00 
 
Som det ses udgør ministerens forslag en forøgelse på 2,00%, medens DR’s ønske var på 5.8% (s/h 
og radio) og 6,3% (farve). 
 

 
474 En sådan aftale kunne minister H. P. Clausen træffe med sig selv, idet har både havde P&T, Danmarks Radio og TV 
2 inden under det nydannede Trafik- og Kommunikationsministerium. Jfr. Hornemann 1988 s. 20-22. Den endelig pris 
for sendernettet var ikke kendt på dette tidspunkt, da det endnu ikke var færdiggjort. UHF-nettet blev bygget af P&T for 
lånte penge (for ikke at belaste statsbudgettet), og hele lånet blev senere overflyttet til TV 2/Danmark. TV 2/Danmark 
skulle ud over drift og senere amortisering af lånet betale frekvensafgift til Statens Teletjeneste (fra 1990 Telecom A/S). 
Spørgsmålet om frekvensafgift kommer til at indgå i Kommissionens 2004-Beslutning om TV 2, jfr. afsnit 21.4.6. 
475 Dette citat, samt referatet af Finansudvalgets spørgsmål og ministerens svar, gengives her på grundlag af 
“Finansudvalgets bilag vedrørende licensen til DR i 1989”, fremsendt senere som bilag 1 til ’L 85, Fastsættelse af 
licensafgifter vedrørende Danmarks Radio for finansåret 1989’ til Folketingets Kulturudvalg den 17. november 1988. 
476 Aktstykke 38, 1988-89, afsendt den 14. oktober 1988 fra Trafik- og kommunikationsministeriet. 



 428 

Når den konservative minister ikke ønskede at øge licensen til DR mere end foreslået, hænger det 
naturligvis sammen med, at TV 2’s licens for første gang skulle opkræves for et helt år, nemlig for 
1989. Den samlede stigning ville da i DR’s forslag blive på 230,52 kr. eller 19% for farvemodtagere 
og 143,48 kr. eller 18% for sort-hvidmodtagere. 
 
Finansudvalgets flertal afviste den 26. oktober 1988 ministerens forslag. Flertallet bestod af S, SF, 
Frp., CD og KrF477, medens regeringspartierne (VKR) stemte for. VKR ønskede en stigning på 2%, 
Socialdemokratiet, SF og CD en stigning på 4% (FF sp. 2044). Egentlig ville Socialdemokratiet, SF 
og CD havde fulgt DR’s indstilling, og de 4% var tænkt som et kompromisforslag, der altså blev 
afvist af regeringspartierne. Fremskridtspartiet ønskede licensen afskaffet og ville derfor stemme 
imod enhver licensforhøjelse. 
 
Statsminister Poul Schlüter besluttede sig derefter for at sende sagen i Folketingssalen i form af et 
lovforslag om størrelsen på DR’s licens for 1989. Loven indeholdt en licensstigning på 2%478. Det 
var en ganske usædvanlig fremgangsmåde, der endda var på kant med lovens bogstaver. Der står 
nemlig om licensfastsættelsen, at “størrelsen af afgifterne for benyttelse af radiofoni- og 
fjernsynsmodtagere fastsættes af trafik- og kommunikationsministeren efter forslag fra [Danmarks 
Radios bestyrelse] og med tilslutning fra Folketingets finansudvalg [...] (§ 14 i Bekendtgørelse af 
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 559 af 20. september 1988). 
 
Fremgangsmåden blev da også kritiseret af oppositionen ved førstebehandlingen den 17. november 
1988, og ministeren, H.P. Clausen, anførte, at han håbede det kunne blive en engangsforestilling479.  
 
Under debatten og i den efterfølgende betænkning blev der henvist til, at TV 2 havde lavere seertal 
end ventet, og at TV 2 derfor ville komme i økonomiske vanskeligheder i 1989480. Kim Behnke fra 
Fremskridtspartiet sagde således: 
 
“Jeg har nemlig den opfattelse, som ministeren har, nemlig at TV 2 har problemer, og som jeg 
sagde i mit første indlæg, har ministeren problemer med TV 2. Han har bl.a. det problem, at 
reklamerne ikke givet det provenu, som han og et folketingsflertal havde ventet. Vi har aldrig 
vurderet indtægtsmulighederne så optimistisk, som flertallet bag TV 2-lovgivningen gjorde det i sin 
tid” (sp. 2063). 

 
477 At Kristeligt Folkeparti var imod forslaget fremgår af note til Finansudvalgets aktstykke, FF sp. 2281. Men 
Flemming Kofod-Svendsen tilslutter sig de 2% ved førstebehandlingen, se FF sp. 2067. 
478 L 85 Forslag til Lov om fastsættelse af licensafgifter vedrørende Danmarks Radio for finansåret 1989, fremsat 9. 
november 1989. Første behandling 17. november 1988 FF 2039, betænkning den 25. november 1988 tillæg B 153, 
anden behandling den 29. november 1988 FF 2762, tredje behandling den 2. december 1988 FF sp. 3095. Lov nr. 747 af 
7. december 1988. 
479 Ingerlise Koefoed fra SF, sp. 2044, Kim Behnke fra Fremskridtspartiet sp. 2052, Duetoft fra CD sp. 2057, Helge 
Mortensen, Socialdemokratiet sp. 3095 (3. behandling), Clausen sp. 2062. 
480 Det var ingen hemmelighed, at TV 2’s seertal og indtjeningsmuligheder havde vist sig lavere end forventet i TV 2-
loven. Allerede den 10. oktober – dvs. kun 10 dage efter sendestart -  blev TVR’s økonomidirektør K.W. Redder citeret 
i Politiken for, at TVR ønskede en hurtig lovændring, så reklamereglerne kunne blive justeret. Politiken, Aktuelt og 
Information har samme dag artikler om, at regeringsudspillet er på trapperne, fordi TV 2’s økonomi udhules af for få 
reklameindtægter, og det kan medføre licensforhøjelser til TV 2. Næste dag fortæller Morgenavisen Jyllands-Posten, at 
TVR’s administrerende direktør Jens Howitz ønsker reklamesendetiden udvidet til 15% af den samlede sendetid på 
grund af de lave seertal. Howitz går den 28. oktober 1988 så vidt, at han offentligt i Morgenavisen Jyllands-Posten 
kræver en øjeblikkelig reaktion fra TV 2’s ledelse på baggrund af de lave seertal til reklamerne omkring Nyhederne. 
Han foreslår, at Nyhederne placeres på et andet tidspunkt. De lå dengang lige over for DR’s TV-Avisen kl. 19.30, jfr. 
senere. 
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Og de lave seertal hos TV 2 kunne blive en fare for DR. B.T. skriver således den 21. oktober 1988, 
at DR frygter at blive kvalt i sin egen seer-succes. Bladet referer DR-Kontaktudvalgets magtfulde 
formand, Lonny Hjort, for, at hun frygter, at licensen skal blive et statsligt sikkerhedsnet under TV 
2. Hvis TV 2’s reklameindtægter svigter, kunne statsgarantien blive udløst, og det ville medføre, at 
skatteyderne skulle gå direkte ind som kautionister for TV 2. Og det er politik set i modstrid med 
regeringens ønsker og løfter ved lovvedtagelsen481. ”Den eneste udvej vil så være at lade TV 2 få 
flere kroner af licensen eller af en licensforhøjelse”, siger Hjort. Og det vil være til skade for DR. 
DR’s generaldirektør Hans Jørgen Jensen følger derfor op med et udsagn om, at “derfor ønsker vi 
også, at det må gå TV 2 rimelig godt”. 
 
I Betænkningen skriver Socialdemokratiet, at når regeringen kun vil tillade en licensforhøjelse på 
2% til DR, medens den godkendte en stigning på 4% til TV 2, er der reelt tale om “en 
ressourceoverførelse fra den ene programvirksomhed til den anden. [...] Efter Socialdemokratiets 
opfattelse var hensigten med TV 2 bl.a. at skabe bedre dansk fjernsyn og flere dansk producerede 
fjernsynsprogrammer – ikke at gøre Danmarks Radios betingelser relativt dårligere. [...] Vi må 
bestemt afvise, at TV 2’s ressourceproblemer skal løses på bekostning af Danmarks Radios” (sp. 
153-54)482. 
 
Afstemningerne var tætte. Kulturvalget havde samme flertal som Finansudvalget, så udvalgets 
flertal indstillede et ændringsforslag, hvor licensforhøjelsen skulle være på 4%. Men Folketinget 
forkastede denne ændring ved andenbehandlingen med stemmerne 56 mod 55 (sp. 2573).   
 
Problemet var, at regeringen ikke have flertal, da Fremskridtspartiet ville stemme imod både en 
forhøjelse på 2% og på 4%. Den øvrige del af oppositionen (S, SF og CD) kunne heller ikke få sit 
forslag igennem, fordi regeringen, støttet af Kristelige Folkeparti, Fremskridtspartiet og 
grønlænderen Otto Steenholdt kunne blokere det. 
 
Løsningen blev, at regeringen fik sit forslag på de 2%’s forhøjelse igennem, fordi Socialdemokratiet 
og SF undlod at stemme, og derved sikrede en stigning på de 2%, som regeringspartierne, De 
Kristelige og CD derefter kunne stemme igennem. Fremskridtspartiet stemte da som det eneste parti 
imod ved tredjebehandlingen. 
 
Der kunne drages megen lære af denne usædvanlige proces:  
 
• Regeringen så med stor uvilje på licensforhøjelser til DR, men også på licensforhøjelser i det hele 
taget. TV 2 kunne derfor ikke vente megen hjælp fra den kant.  
 
• Et stort flertal i Folketinget (S, SF, CD og Fremskridtspartiet) ønskede ikke, at DR’s licensandel 
skulle skæres ned til fordel for TV 2.  
 
• Det var synligt for alle, at der var en indre forbindelse mellem TV 2’s samlede finansieringsbehov 
og licensen til DR. – Denne direkte økonomiske forbindelse mellem DR og TV 2 skulle vise sig at 
blive et problemkompleks i TV 2’s historie med stor effekt. 
 

 
481 Jfr. Kulturminister H. P. Clausens udtalelse om, at der ikke var statspenge i TV 2-loven, afsnit 10.2 og 10.12. 
482 Her er kernen i den kampagne, som DR førte i sidste halvdel af 1990erne for at få TV 2 fritaget for licens og 
privatiseret. Jfr. afsnit 17.8. 



 430 

Skulle systemet forblive i balance, og skulle TV 2 have flere penge og dermed større muligheder for 
reelt at blive en konkurrent til DR’s public service-udbud, var den udbredte holdning i 1988, at TV 
2’s reklameindtægter skulle forøges. Det kunne ske ved at regulere på tre parametre - 
 
• omfanget af den tilladte reklametid og antallet af blokke kunne øges; 
• seertallene kunne øges ved mere attraktive programmer; 
• TV 2’s kontaktpriser kunne justeres. 
 
Den samlede målsætning måtte være at optimere TV 2’s reklameindtægter på en måde, der 
overholdt public service-forpligtelserne.  
 
Endelig det processuelle: Ingen af Folketingets partier og bestemt heller ikke regeringen var tilfreds 
med, at DR’s bevilling for 1989 først blev afgjort den 2. december 1988 – mindre end en måned før 
den skulle ibrugtages. Det umuliggjorde en ansvarlig planlægning i DR. Skulle Folketinget undgå at 
komme i den situation igen, kunne flerårige medieaftaler være løsningen.  
 
At processen virkeligt kunne føre til sådanne overvejelser blev bekræftet den 15. januar 1989, da 
den nytiltrådte Kommunikationsminister Torben Rechendorff483 til Frederiksborg Amts Avis 
udtalte, at man nu måtte have en fornuftig langtidsplanlægning af licens-tildelingen, og at hverken 
Finansudvalget, Folketinget eller for så vidt DR kunne være tjent med, at beslutninger, der rettelig 
burde være afgjort i juni-juli, “ligger og fjumrer rundt i det politiske system i så mange måneder”. 
 
13.4. Lille medieforlig om TV 2 i 1989 
TV 2’ regnskab for 1988 havde vist, at TVR havde skønnet rigtigt, da selskabet i forbindelse med 
ministerens aktstykke til Finansudvalget den 19. september havde oplyst, at selskabet kunne 
overføre 55 mio. kr. til TV 2-fonden i 1988. Det var imidlertid ingen kunst at forudsige det, fordi 
næsten hele sendetiden var solgt på dét tidspunkt. Værre var det, at TVR havde ment at kunne 
overføre 373,4 mio. kr. til TV 2-fonden i 1989. 
 
13.4.1. TV 2 flytter Nyhederne 
Som nævnt var seertallene skuffende. TV 2/Danmark’s administrerende direktør Jørgen Schleimann 
havde i sin vanlige konfrontatoriske stil lagt TV 2’s hovednyhedsudsendelse direkte over for DR’s 
TV-Avis med start kl. 19.30. TV 2’s Nyhederne var i 1988 på 40 minutter, og i fem minutter før og 
i fem minutter efter kom TV 2’s to landsdækkende reklameblokke. Den regionale reklameblok lå 
kl. 18.55 som optakt til den regionale nyhedsudsendelse kl. 19.00-19.25. 
 
Som eksempel på TV 2’s vanskeligheder anfører jeg i tabel 13.11 de gennemsnitlige seertal på 
hverdage i ugen 31. oktober-6. november 1988. De regionale tal udelades, da der dengang kun var 
to regionale stationer i gang: 
 
Tabel 13.11. Dækningstal i % af befolkningen over 13 år til DR og TV 2 i gennemsnit for mandag-fredag den 31. 
oktober-4. november 1988484  
 
    DR  TV 2 

 
483 Poul Schlüter ændrede pga. den opkommende Tamilsag sin KVR-regering den 10. januar 1989. Erik Ninn-Hansen 
blev formand for Folketinget, H.P. Clausen Justitsminister. Clausens ministerium blev delt, således at Knud Østergaard 
blev Trafikminister, medens Kirkeminister Torben Rechendorff også  blev Kommunikationsminister. Se Bille 1998, s. 
299 og 49-52. 
484 AIM: Seerundersøgelse 31. oktober – 6. november 1988. 
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19.25-19.30, blok 1  5  17    
19.30-20.10, nyheder  39  11      
20.10-20.15, blok 2  25  9 
 
Den første landsdækkende reklameblok klarer sig fint, men seertallene til Nyhederne kl. 19.30-
20.10 er ubehageligt lave, og tendensen fortsætter til den næste reklameblok kl. 20.10-20.15. DR’s 
TV-Avis har mere end tre gange så mange seere som TV 2/Danmarks Nyhederne. 
 
TV 2’s ledelse beslutte sig derfor for - og nok ikke helt frivilligt - at flytte Nyhederne til kl. 19.00, 
hvor DR i den undersøgte uge havde et gennemsnit på 9%, så den konkurrence skulle give 
mulighed for højere seertal til Nyhederne. Samtidigt forkortedes udsendelsen til 25 minutter, 
hvorved den anden reklameblok kunne afvikles lige inden DR’s TV-Avis gik i gang. 
 
Det hjalp noget. Seertallene for de to første uger i 1989 (1.-15. januar) viste, at første reklameblok 
kl. 18.55-19.00 havde 18%, Nyhederne 23%, anden reklameblok 15%485. En klar forbedring, men 
ikke nok, og den almindelig opfattelse i dagspressen var, at TV 2 var i meget alvorlige økonomiske 
problemer. Det fik TV 2’s bestyrelsesformand Jørn Henrik Petersen til at gå i pressen med et 
usædvanligt modangreb, både på pressen, på minister og Folketing. I Morgenavisen Jyllands-
Posten, Ekstra Bladet og B.T. udtaler han den 17. januar 1989, at han er rasende over de sidste 
dages snik-snak om, at TV 2 var på røven, og at han skulle have ønsket højere licens. “Det må jeg 
ikke sige ... men du kan kraftdejseme se, hvor dum dagspressen er”, udtaler han til Ekstra Bladet. 
Der er kun tre løsninger: flere reklamekroner, licensstigning eller mindre sendetid. Og det er 
“henrivende banalt”. Han ønsker på længere sigt, at TV 2 ikke skal modtage licens overhovedet, 
men at TV 2 skal finansieres 100% af reklamer. Lige nu arbejder han derfor for fem reklameblokke 
a tre minutter, der kan placeres frit imellem udsendelserne486. 
 
På samme dag, den 17. januar, fortalte Aktuelt, at arbejderbevægelsens medievirksomheder – og her 
ikke mindst de nu otte lokal-tv-stationer487 – havde sendt et protestbrev til 
Kommunikationsministeren med appel om, at der snarest skulle gennemføres en lovgivning, der 
lovliggjorde reklamer i lokal-tv. Regeringen havde i sommeren 1988 lovet at gøre det inden 1. 
marts 1989488. 
 
At lokal-tv skulle reklamefinansieres var efter vedtagelse af TV 2-loven et kernepunkt i 
arbejderbevægelsens mediestrategi. Kort fortalt ønskede man at opbygge et dansk “TV3”, der via 
networking imellem en række lokal-tv-stationer skulle udgøre et alternativ til den borgerlige presse, 
der i provinsen var helt dominerende, jfr. afsnit 9.2.1489. 

 
485 Danmarks Radio, Medieforskningen: Nøgletal – måneds- og ugetal okt. 1988-uge 2/1989. I FM’s arkiv. 
486 Vel nærmest som en ekstra provokation havde Jørn Henrik Petersen i B.T. dagen i forvejen truet med at lukke TV 2 
to dagen om ugen, hvis der ikke kom flere penge. 
487 Ud over de gamle syv (afsnit 6.4) havde arbejderbevægelsen købt sig ind i Kanal 2. Se Sørensen 1989 og1990. 
488 Se FF, tillæg A, sp. 4801, 1988-89. Regeringen løfte var afgivet over for Fremskridtspartiet for at få dette parti til at 
stemme for en ordning, der opsamlede 10% af radioreklameindtægterne i en fond, der kunne bruges til at støtte ideelle 
radioer. Se L. 18 fremsat 14. juni 1988, vedtaget som lov nr. 375 af 6. juli 1988. Den centrale betænkning med løftet, se 
FF, tillæg B af 24. juni 1988, sp. 249. Ordningen blev senere ophævet ved Lov om ophævelse af lov om 
Lokalradiofonden, nr. 353 af 6. juni 1991. 
489 De otte lokal-tv-stationer, der her omtales, skal senere ende med at blive kernen i TvDanmark, der indsendte den 
første klage til EU-Kommissionen over TV 2’s manglende overholdelse af EF-Traktatens statsstøtteregler, se kapitel 
21.4.3.2. Og ganske morsomt fortæller Kristeligt Dagblad den 16. februar 1989, at TV 2 frygter, at “det kapitalstærke 
skandinaviske TV3 og fagbevægelsens kommende TV4 vil tilbyde dumpingpriser på tv-reklamer, som vil gå ud over 
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Reklamer i lokal-tv ville naturligvis gøre det endnu vanskeligere for TV 2 at sikre sig den 
nødvendige indtægt fra reklamesalget. Den samme effekt ville reklamefinansieret satellit-tv få. Og 
netop i starten af 1989 var det svenskejede TV3 ved at udvide sin aktivitet i forhold til Danmark. 
Astra-satellitten var opsendt succesfuldt den 3. december 1988, og TV3 havde annonceret, at 
stationen ville starte en dansk variant i februar 1989490.  
 
13.4.2. Flere reklamer i TV 2 – og i lokal-tv 
Den 23. februar 1989 fremsatte Torben Rechendorff så det længe ventede lovforslag om lokal-tv, 
men ved samme lejlighed inddrog han delvist TV 2’s ønsker om mere liberale reklameregler491. 
 
Lovforslaget var udtryk for en hårfin balance.  
 
Regeringen ønskede at styrke TV 2’s økonomi ved at skabe større sikkerhed for, at TVR kunne 
levere det økonomiske tilskud til TV 2-fonden, som det var aftalt. Jeg bemærker her, at der ikke i 
lovforslaget er tale om at øge TV 2’s samlede statstilskud på 562,4 mio. kr. Det er indtægterne til 
TV 2-fonden fra TVR, der skal øges. Herved kunne øget licens eller lån fra staten undgås. 
 
Regeringen havde på den anden side i sommeren 1988 – dvs. før TV 2’s landsdækkende 
udsendelser kom i gang, og man fik de første erfaringer med seertallene - lovet reklamefinansiering 
af de lokale tv-stationer. Det var eksplicit et løfte til Fremskridtspartiet, men også noget, 
arbejderbevægelsens elektroniske medievirksomheder var meget tilfredse med. 
 
Den parlamentariske situation var delikat, som vanlig i 1980erne. Fremskridtspartiets energiske 
mediepolitiske ordfører Kim Behnke udtrykte det således ved førstebehandlingen den 9. marts 
1989: 
 
“Hvis ministeren tæller op i folketingssalen, vil ministeren kunne konstatere, at der i øjeblikket 
faktisk er et flertal imod TV 2. De partier, der i sin tid stemte imod TV 2, udgør i dag et flertal i 
Folketinget” (sp. 7423). 
 
Behnke sigter til, at Socialdemokratiet, SF og Fremskridtspartiet tilsammen rådede over 96 
mandater. At disse partier i fællesskab skulle lukke TV 2 forekom dog usandsynligt, også for 
Behnke selv492. Derimod kunne der ske det, at Kim Behnke kunne få splittet regeringens forslag op 
i to dele: én del, der tillod reklamer i lokal-tv, og som ville kunne samle bred tilslutning. Og en del, 
der udvidede TV 2’s reklamemuligheder, og som næppe kunne vedtages, da det nævnte flertal 
sandsynligvis ville være modstandere og lade regeringen, der havde ansvar for TV 2-loven, stege i 
sit eget fedt. Behnke forsøgte faktisk at få det gennemført, se førstebehandlingen spalte 7424. 

 
TV 2’s markedsandel”. Som det fremgår af afsnit 21.4.3.2 var det en af TvDanmarks klager til Kommissionen, at TV 2 
havde dumpet sine reklamepriser. 
490 Om opkomsten og strategien bag TV3 og Astra, se Ewertsson 2001. 
491 Fremskridtspartiet havde allerede overhalet regeringen indenom ved at fremsætte sit eget forslag den 14. februar 
1989 om liberale reklameregler for lokal-tv. Se L 205, FF, tillæg A sp. 4799. Regeringens forslag, se L 218 af 23. 
februar 1989 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Reklame i lokal-tv m.v.), fremsat 
23. februar 1989 FF 6904, som fremsat A 5269, 1. behandling FF 7411, betænkning B 1075, 2. behandling FF 8707, 3. 
behandling FF 8902, som vedtaget C 819. Lov nr. 261 af 28. april 1989. 
492 Ved andenbehandlingen sp. 8712: “Fremskridtspartiet var parat til at sluge TV 2-delen i erkendelse af, at der blandt 
de partier, der i sin tid gennemførte TV 2, nok ikke er et flertal i dag, men at der i dag næppe heller ville være et flertal i 
Folketinget for at nedlægge TV 2 [...]”. 
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Marianne Jelved fra De Radikale prøvede til gengæld at holde sammen på forslaget (sp. 7425) 
sammen med ministeren (sp. 7431). 
 
Regeringen måtte derfor imødekomme ønsket om reklame i lokal-tv på trods af, at det ville skade 
TV 2. Men der var også ideologisk-politiske årsager til, at regeringen ønskede at beskytte TV 2 
imod den nye konkurrence fra lokal-tv. Det var frygten for arbejderbevægelsens eventuelle 
networkede “TV3”. 
 
Herom sagde regeringspartiernes repræsentanter: “Vi vil gerne have en anelse bureaukrati her for at 
undgå, at der kommer et network, der i realiteten udvikler sig til et landsdækkende [TV3]” (Connie 
Hedegaard, De Konservative, sp. 7414). “Således er vi også bange for network ud fra den 
betragtning, at hvis det er således, at man har mulighed for at binde flere stationer sammen, der 
giver et landdækkende alternativ, får vi automatisk et alternativ til TV 2, og det kan ikke være 
rimeligt” (Helge Sander, Venstre, sp. 7419). 
 
Lovforslaget måtte for at blive vedtaget have støtte fra Socialdemokratiet, og hvordan kunne dét 
ske? Partiet havde jo hele tiden være modstandere af et reklamefinansieret TV 2. 
 
Lovforslagets centrale bestemmelser er disse: 
 
• TV 2 får tilladelse til tre landsdækkende reklame-blokke på tilsammen 10 minutter; to omkring 
Nyhederne, én senere i aftenfladen mellem programmerne. Desuden én regional blok på 5 minutter. 
• TV 2 får tilladelse til sponsorering. 
• Lokal-tv får tilladelse til at sende reklamer i 5% af den del af sendetiden, der anvendelse til at 
udsende egenproduktion eller udsendelser, der har tilknytning til det lokale område. 
• Forbud imod networking præciseres.  
• De regionale bestyrelser skal i fællesskab udpege ikke ét men to medlemmer af den centrale 
bestyrelse for TV 2. De får stemmeret, hvad det regionale medlem ikke havde haft tidligere. 
Medarbejdernes ene repræsentant får også stemmeret. 
• Betaling til P&T for etablering af drift af sendermasterne reguleres efter ministerens nærmere 
bestemmelse efter forhandling mellem generaldirektoratet for P&T og TV 2’s og DR’s bestyrelse 
“under hensyntagen til det samlede ministerområdets økonomi” (Bemærkning til nyformulering af § 
4, sp. 5277). 
 
Det sidste punkt skal jeg forklare nærmere. Som tidligere nævnt var TV 2’s betaling for 
sendersystemet ikke afklaret. “Det samlede ministerområde” var en mærkelig størrelse, idet det 
bestod af Generaldirektoratet for P&T samt det ikke eksisterende Kommunikationsministerium. 
Rechendorff var chef for P&T, og P&T’s 4. kontor bestod af de embedsmænd, der ved H. P. 
Clausens overtagelse af kommunikationsministerembedet ved regeringsomdannelsen den 3. juni 
1988  
var flyttet med over fra Kulturministeriet493. På en måde udgjorde 4. kontor således det ikke 
eksisterende Kommunikationsministerium, og de ansatte var sagsbehandlere i forhold til bl.a. TV 2. 
Når ministeren derfor skulle fastlægge vilkårene for TV 2’s betaling til P&T for etablering og drift 
af TV 2’s sendersystem, skulle han forhandle med sig selv. Han kunne derfor teoretisk set overlade 
mere end broderparten af betalingen for begge de to sendersystemer (VHF og UHF) til DR mod at 

 
493 Se Bille 1998, s. 299 og s. 36ff. 
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nedsætte TV 2’s betaling, idet han på denne måde tog hensyn til “det samlede ministerområdets 
økonomi”. 
 
Helge Mortensen fra Socialdemokratiet gennemskuede disse bemærkninger ved førstebehandlingen 
og advarede ministeren imod at forfordele DR, som Socialdemokratiet støttede stærkt (se sp. 7413, 
7431-32).   
 
Efter førstebehandlingen forhandlede minister Rechendroff separat med både Fremskridtspartiet og 
Socialdemokratiet for at nå et forlig, og den 6. april 1989 indgik regeringen og Socialdemokratiet et 
forlig om lovforslaget – et forlig der skulle blive historisk, fordi det på mange måder brød med 
Socialdemokratiets tidligere politik. 
 
Socialdemokratiet anerkendte eksistensen af et reklamefinansieret TV 2 om end med forbehold. 
Helge Mortensen var således fortsat nervøs for kommercialiseringen af TV 2. Til Morgenavisen 
Jyllands-Posten udtalte han den 7. april, at TV 2’s konstruktion er en glidebane, og at reklamerne 
nok vil dukke op oftere og oftere i sendefladen og til sidst måske ende i selve programmerne, fordi 
udgifterne og ambitionerne på TV 2 var løbet fra indtægterne. Mortensen accepterede et TV 2, men 
ikke et stærkt TV 2 – det sidste kan ses som en håndsrækning til arbejderbevægelsens forsøg på at 
få sit eget TV3. 
 
Når Socialdemokratiet alligevel gik med til en liberalisering af TV 2’s reklameregler, var det af 
flere grunde. Sponsortilladelsen (der kun omfattede TV 2, ikke DR), blev taget ud af lovforslaget og 
udskudt til en senere vedtagelse, hvor den kunne omfatte både DR og TV 2. Reglerne for betaling 
til P&T for etablering af drift af sendermasterne skulle forblive som de var, dvs. udelukkende 
omfatte de faktiske og dokumenterbare udgifter for hver virksomhed. Dvs. ingen mulighed for 
overførsel af ressourcer fra DR til TV 2.   
 
Det lå formodentlig klart for socialdemokraterne på dette tidspunkt, at det andet regionale medlem 
af TV 2’s centrale bestyrelse ville blive formanden for den regionale TV 2-station i Østjylland, den 
fremtrædende fagforeningsformand fra Silkeborg, Jørgen Thyde. Implicit fik arbejderbevægelsen 
således sin repræsentant i TV 2’s centrale bestyrelse ved dette forlig. Jørgen Thyde indtrådte i TV 
2’s centrale bestyrelse pr. 1. juli 1989494. 
 
Endelig fik de lokale tv-stationer udvidet deres reklametid til 10% af den sendetid, der anvendes til 
udsendelse af egenproduktion eller udsendelser, som har tilknytning til det lokale område. Dvs. en 
forbedring af arbejderbevægelsens tv-stationers indtjeningsmuligheder. 
 
Blokeringen af network blev i lovforslagets betænkning udformet på følgende måde: 
 
Indehaveren af en lokal sendetilladelse skal “selvstændigt udøve programvirksomheden, som ikke 
må omfatte programmer, der i medfør af et fast samarbejdsforhold udsendes af en anden indehaver 
af en tilladelse” (§ 15a, stk. 4, 1. pkt). 
 
Men hertil var der i betænkningen optrykt et svar fra ministeren, der lød således: 
 

 
494 TV 2: Regnskab for året 1989, s. 4. Thyde deltog i sit første møde den10. juli 1989, referat af møde 49 den 10. juli 
1989. 
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“Der lægges ikke op til et forbud mod samarbejde i almindelighed, men kravet er, at den enkelte 
tilladelsesindehaver under alle omstændigheder skal bevare sin fulde redaktionelle frihed. Der kan 
således ikke indgås aftaler, som indskrænker denne frihed. Dette hindrer ikke, at flere 
tilladelsesindehavere kan danne en forening, f. eks. med henblik på at foretage gunstige 
programindkøb. Fysisk network i form af samtidig udsendelse af identiske programmer vil fortsat 
være forbudt” (tillæg B 1086). 
 
Med en sådan formulering vil det ikke være svært at omgå et forbud imod networking. En gruppe 
på f.eks. arbejderbevægelsens otte tv-stationer kunne danne en forening, der indkøbte programmer i 
fællesskab, f.eks. produceret af en anden af arbejderbevægelsens selskaber eller “ude i byen”, evt. i 
udlandet. De otte stationer planlægger derefter alle at sende programmerne, idet de oplyser, at de 
hver for sig selvstændigt har besluttet at sende programmet. De sikre sig derefter, at programmerne 
ikke sendes på nøjagtigt sammen tidspunkt, men alligevel vil det være muligt samlet at sælge den 
reklameblok, der lægges imellem de mest populære udsendelser. Og det var også det, der skete og 
som på længere sigt førte til Kanal Danmark, senere TvDanmark (jfr. afsnit 13.19.3). 
 
Loven endte med at blive vedtaget af næsten hele Folketinget, idet kun SF stemte imod. For TV 2 
betød vedtagelsen, at der kunne placeres tre reklameblokke i den landsdækkende flade: to omkring 
Nyhederne og én senere på aftenfladen. I alt 10 minutter. Ordningen skulle træde i kraft pr. 1. maj 
1989. Den ekstra reklameblok havde som formål at øge TVR’s indtjening, ikke at øge TV 2’s 
indtægter. TVR’s overskud fortsatte med at blive overført til TV 2-fonden, og overførsler fra TV 2-
fonden skete fortsat efter ministerens bestemmelse (med tilslutning fra Finansudvalget) og inden for 
den udmeldte budgetramme. Den ekstra reklameblok skulle som nævnt skabe sikkerhed for, at TV 
2-fonden rådede over de nødvendige værdier. 
 
Alle var ved anden- og tredjebehandlingen enige om, at lovændringen ikke løste alle TV 2’s 
problemer, og at disse måtte analyseres og behandles grundigt ved den revision af TV 2-loven, der 
var planlagt til næste folketingssamling 1990-91 (TV 2-lovens sidste § 3, stk. 5 i lov nr.  335/1986). 
Lovændringen medførte en justering af Vedtægt for TV 2. Den nye nr. 75 af 5. februar 1990 trådte i 
kraft den 17. februar 1990. Den ændrer ikke på TV 2’s public service-opgave, men den forlanger 
mere detaljerede oplysninger om regnskab og budgetforslag. Ejerens økonomistyring blev øget. 
 
Som afslutning på tredjebehandlingen den 20. april 1989 sagde Kommunikationsminister Torben 
Rechendorff følgende: 
 
“[Vedrørende TV 2’s økonomi og fremtidsperspektiverne for TV 2 ...] dér indskrænker jeg mig til 
at sige, at vi får rig lejlighed til at drøfte disse ting i forbindelse med fastlæggelse af licens m.v., og 
jeg mener ikke, at tiden er inde i dag til at gå ind i en dyberegående analyse af TV 2’s fremtid, men 
jeg kan oplyse, at den tegner sig lys” (sp. 8908). 
 
Heri fik han ikke ret. 
 
13.4.3. TV 2’s 1989-regnskab 
På trods af den omtalte flytning af Nyhederne, og på trods af, at TV 2 i det hele taget klarede sig 
godt rent seermæssigt495, svigtede reklameindtægterne i forhold til budgettet. TV 2’s bestyrelse 

 
495 TV 2 havde således allerede i slutningen af januar 1989 og begyndelsen af februar (uge 4) større ugentlige seertid 
end DR. På kvartalsbasis overhalede TV 2 DR i seertid i tredje kvartal 1989. Med hensyn til dækning skete det i fjerde 
kvartal 1989. Se Svendsen 1991.  
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besluttede derfor den 11. september 1988 på baggrund af en prognose fra TVR at bemyndige 
driftsledelsen til inden årets slutning at optage et driftslån med statsgaranti “til afbalancering af de 
manglende indtægter fra TV 2 Reklame A/S”496. Lånet blev på 38,9 mio. kr.497 
 
TV 2’s centrale bestyrelse fremsendte den 28. juni 1990 det revideres årsregnskab for 1989 til 
Kommunikationsminister Torben Rechendorff498. Det viste et underskud på 68,5 mio. kr. i 
modsætning det budget, ministeren havde godkendt, der gik i nul. 
 
I alt blev der fra TV 2-fonden overført 519,575 mio. kr., medens ministeren i aktstykket til 
finansudvalget havde forudsagt en overførsel på 562,4 mio. kr., en manko på 42,825 mio. kr. Til TV 
2/Danmark var overført 427 mio. kr., og til de otte regioner, hvoraf fire var i drift i 1989, var 
overført 92,575 mio. kr. 
 
Ifølge regnskabet var mankoen fremkommet på følgende måde: 
 
Tabel 13.12. Manglende overførsler fra TV 2-fonden af statslig finansiering af TV 2/Danmark i 1989  
 
 • Manglende licensindtægt  6,1 mio. kr. 
 • Manglende reklameindtægt 43,4 mio. kr. 
 • Godkendt anvendelse af 
 udisponerede midler i fonden 10,6 mio. kr. 
 I alt    38,9 mio. kr. 
 
Underskuddet var fremkommet, dels via den ovenstående manko, dels ved at TV 2/Danmark havde 
besluttet at anvende 29,6 mio. kr. fra etableringsbudgettets reserver499. Det samlede underskud blev 
overført til egenkapitalen, der herved viste et minus på 208,625 mio. kr. 
 
TV 2 havde således holdt sig inden for det på forhånd fastlagte budget, men TV 2/Danmark havde 
langt overskredet den fastsatte sendetid. De 850 timer til det landsdækkende TV 2/Danmark blev til 
2.300 timer, hvoraf 180 timer var genudsendelser (Regnskabets s. 1).  Programmerne fordelte sig 
med 642 timers nyheder (27,9%), 1247 timers fiktion (54,2%)500 og 411 timers fakta (17,9%). 
 
13.5. TV 2’s 1990-budget 
Tilblivelsen af TV 2’s 1990-budget er en af de mest dramatiske og komplicerede dele af TV 2’s 
tidlige historie. Starten gik med den centrale bestyrelses forslag til budgetramme, der blev indsendt 
til kommunikationsministeren den 10. marts 1989501, og slutningen blev et budget godkendt af 
Finansudvalget og ministeren den 13. december 1989502, skønt det efter vedtægten skulle være sket 

 
496 Referat af møde 53, 11. september 1989, pkt. 6, side 8. 
497 Godkendt af ministeren den 13. december 1989, bilag B 1308i til møde 56 i TV 2’s bestyrelse den 29. januar 1990.  I 
denne sammenhæng skal jeg igen understrege, at der ikke er tale om udvidelse af TV 2’s driftsbudget men om en 
sikring af, at statens forpligtelse kan opfyldes. Jeg bemærker, at når det er TV 2/Danmark, der skal optage lånet, 
belastes TV 2-fonden ikke, hvorved ministeren opretholder sin handlefrihed. Men TV 2/Danmarks lånebyrde øges til 
gengæld. 
498 Den selvejende institution TV 2/Danmark: Regnskab for året 1989 (3. regnskabsår). 
499 TV 2’s regnskabspraksis medførte, at anvendelse af etableringsbudgettet bogførtes som driftsudgift, når pengene 
blev anvendt. Det betyder f.eks. også, at programmer, der er indkøbt for dele af etableringsbudgettet, anføres som udgift 
i det år, de sendes, ikke når de købes. 
500 Heri indbefattet 150 timers regionalt “udfyldningsprogram” (den berygtede telenovella “Plantageejerens Datter”) der 
blev sendt kl. 19.00-19.25 i de regioner, hvor der endnu ikke var egen programvirksomhed.  
501 TV 2/Danmark: Budgetforslag vedrørende 1990-93. 20. februar 1989. Fremsendt med følgebrev den 10. marts 1989. 
502 Aktstykke 81, 1989/90 indsendt den 27. november 19989, godkendt den 13. december 1989. 
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omkring 1. juni (Vedtægt for TV 2, § 14, stk. 1). Det vil sige en situation, der meget lignede 
bevillingen til DR for året 1989, jfr. afsnit 13.3. Forløbet var således endnu et argument for at ændre 
proceduren, således at Folketingets partier i stedet for årlige slagsmål indgik flerårige medieforlig. 
 
Bestyrelsens forslag var på i alt 770 mio. kr., heraf 564 mio. kr. til TV 2/Danmark og 206 mio. kr. 
til regionerne, som der ifølge budgettet skulle være syv af (kun TV Øst var udskudt til etablering pr. 
1. januar 1991503). Forslaget rummede – som det første fra marts 1988 – ikke betaling for etablering 
og drift af sendernettet, og det indeholdt naturligvis heller ikke midler til amortisering af det 
driftslån, som TV 2 på grund af manglende reklameindtægter optog i slutningen af 1989. Forlaget 
var nemlig fra marts 1989. 
 
Sendetiden var anført til mindst 1.500 timer, men “det er dog stadig sigtet at realisere en 
progranflade svarende til de 2200 timer i 1989” (s. 1-2 i fremsendelsesskrivelsen). 
 
Detaljerne i budgettet så således ud, her sammenholdt med marts 1988-indstillingen: 
 
Tabel 13.13. TV 2’s budgetindstilling fra marts 1988 og marts 1989 i mio. kr. 
 
    Forlag  Indstilling 
    marts 89  marts 88 
 
Programudgifter   245  214 
Personaleudgifter   118  110 
Afdelingsudgifter   29  51 
Lokaleudgifter   13  16 
Udsendelsesudgifter  56  62 
Finansiering   103  109 
 
Landsdækkende   564  562 
Regioner   206  206 
I alt    770  768 
 
Hvis man et kort øjeblik tager udgangspunkt i den licens, der blev tildelt TV 2 i 1989 (189 mio. kr.), 
forudsætter en fuld statsfinansiering af ovenstående forslag, at TVR kan overføre 581 mio. kr. til 
TV 2-fonden.  
 
TVR havde imidlertid ved et foreløbigt skøn i starten af maj meddelt Generaldirektoratet for P&T, 
at det sandsynlige tal ville blive ca. 400 mio. kr. En stigning i forhold til 1989 på 20%, men ikke 
nok til at dække TV 2’s ønsker. 
 
Fredag eftermiddag den 19. maj kl. 14:46 tikkede der derfor en fax ind på Kvægtorvet hos TV 2’s 
økonomidirektør Erik D. Jensen. P&T’s generaldirektør Helge Israelsen (der fungerede som 
departementschef i forhold til Torben Rechendorff’s ikke eksisterende 
Kommunikationsministerium) meddelte TV 2, at virksomheden skulle fremkomme med 
“supplerende oplysninger og beregninger over de budgetmæssige konsekvenser ved en nedsættelse 
af budgetrammen under hensyn til det forventede mulige indtægtsgrundlag for 1990. Man skal 
anmode om, at beregningerne foretages med udgangspunkt i en nedsættelse af budgetrammen for 

 
503 Ifølge Regnskab for 1988 så etableringen af regioner således ud: Før 1990 var Syd, Fyn, Nord og Midt/Vest 
etableret. I 1990 skulle Lorry starte 1. januar, Østjylland 1. april og Bornholm 1. september 1990, og Øst pr. 1. januar 
1991. 
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den samlede TV 2 virksomhed med 100 mill. kr. til i alt 670 mill. kr. i 1990. Beregningerne skal 
indeholde en forudsætning om en samlet årlig sendetid på omkring 1.250 timer, hvoraf 150 timer 
vedrører regional-tv”.504  
 
Desuden bad Israelsen om vurdering af direkte og afledte indtægter ved sponsorering, om en 
redegørelse for langtidsperspektiverne ved fortsat låneoptagelse og endelig skulle TV 2 redegøre 
“for konsekvenserne for stationens udsendelsesprofil ved nedsættelsen af budgetrammen”. 
 
Og det hele skulle gå tjep, den 1. juni nærmede sig, hvor man gerne så et svar505. 
 
TV 2’s centrale bestyrelse holdt derfor ekstraordinært møde den 31. maj 1989 og blev enig om, at 
den ville fastholde sin indstilling af 10. marts 1989. Dvs. med et samlet budget på 770 mio. kr. og et 
sendetidsmål på 2.200 timer. Begrundelsen var, at bestyrelsen fandt den oprindelige indstilling “i 
overensstemmelse med de vækstforudsætninger og den udbygningstakt, der er formuleret i 
bemærkningerne til det oprindelige forslag til lov om TV 2 for såvel den landsdækkende som den 
regionale virksomhed” (Fremsendelsesskrivelse, underskrevet af Jørn Henrik Petersen, dateret 31. 
maj 1989, (JHP/ag), s. 1). 
 
Bestyrelsen havde på sit møde analyseret generaldirektoratets brev og mente, at der var to indbyrdes 
uafhængige spørgsmål i det, som generaldirektoratet havde blandet sammen. Det ene var 
reduktionen af det samlede budget med 100 mio. kr. Det andet – og “uafhængigt heraf” – var 
sendetidsreduktionen til 1.100 timer.  
 
Sendetidsreduktionen havde Jørgen Schleimann på bestyrelsesmødet karakteriseret som “et angreb 
på selve idégrundlaget for TV 2”506. I bestyrelsesreferatet blev det til, at “en halvering af sendetiden 
til 1.100 timer på årsbasis på det nærmeste vil umuliggøre en opfyldelse af lovens krav om kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed” (s. 2, referat 31. maj 1989).  
 
Jeg fremhæver dette element i bestyrelsens drøftelser, fordi det viser, at timetallet ikke er afledt af 
statsstøttens størrelse, men koblet sammen med den kvalitative bestemmelse af public service-
opgaven.  
 
I fremsendelsesskrivelsen havde formanden peget på, at “det landsdækkende TV 2 i 1989 har 
opnået en markedsandel på niveau med Danmarks Radio [...] [og derved] har vundet seernes tillid i 
et omfang, som overgår alle forventninger samtidig med, at en afgørende kulturpolitisk målsætning 
er realiseret ved de danske seeres opmærksomhed koncentreret om de to nationale stationer. 
Udenlandske satellit- og kabel-tvs indflydelse og påvirkningen fra anden grænseoverskridende tv-
virksomhed er allerede afgørende svækket” (s. 1-2)507. 
 
Dernæst peger skrivelsen på, at der er “en markant afvigelse” på de regionale stationers 
indtægtspotentiale og deres udgifter. At regionerne med andre ord er underskudsgivende og en 
alvorlig økonomisk belastning for det samlede TV 2-system. På trods heraf vil bestyrelsen 

 
504 Fax fra Generaldirektoratet for P&T, 4. afd. 309-4-89 af 19. maj 1989, s. 1. 
505 Bestyrelsesmedlem Anders Krarup noterer på sit eksemplar af faxen, at ministeren agter at gå i Finansudvalget den 
20. juni 1989. I FM’s arkiv. 
506 Håndskrevet stikordsreferat af Anders Krarup på hans eksemplar af mødeindkaldelse med dagsorden. I FM’s arkiv. 
507 Et kraftigt udsagn, der muligvis var rigtigt, men som der ikke på dette tidspunkt var håndfast dokumentation for. 
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begrænse den regionale udbygningstakt så lidt som muligt, da ønsket om en gradvis regional 
udbygning (én af public service-opgaverne) indgår i TV 2-loven.  
 
Her markeres den voldsomme konflikt imellem TV 2/Danmark og regionerne, der i de kommende 
år skulle tage meget at TV 2-ledelsens tid og kræfter. På den ene side var det TV 2/Danmarks 
programflade, der skaffede reklameindtægterne, og som derfor også skulle have en betydelig 
sendetid. Denne var også nødvendig for at opfylde lovens kvalitative krav til public service, jfr. 
ovenfor. På den anden side var de regionale udsendelser en klar del af public service-definitionen, 
og deres minimale sendetid var fastlagt i lovens udmøntning af public service-opgaven. Fordelingen 
af det samlede budget var derfor en vanskelig sag, men dets samlede størrelse var fastlagt i forvejen 
af ministeren via budgetrammen, og han skulle også beslutte fordelingen af sendetiden 
(Lovbekendtgørelse nr. 559 af 20. september 1988 § 15p)508.  
 
I det følgende gennemgår jeg i detaljer, hvad henholdsvis budgetreduktionen og timereduktionen på 
den landsdækkende flade ville medføre efter bestyrelsens forslag. 
 
13.5.1. Budgetreduktion 
Der skal findes 100 mio. kr. på budgettet. Den grundlæggende præmis er, at igangsatte aktiviteter 
fortsætter, principielt på nuværende niveau (s. 2 i spørgsmålsbesvarelsen). 
 
Det betyder, at den landsdækkende virksomhed samt TV Syd, TV 2/Nord og TV 2/Fyn fortsætter.  
 
TV/Midt-Vest og TV 2/Østjylland lægges midlertidigt sammen, og det samme sker for TV 2/Lorry 
og TV Øst (Vordingborg). TV 2/ Bornholm udskydes til 1991. Kun én af de sammenlagte regioner 
sættes i drift pr. 1. januar 1990. Der afsættes et mindre beløb på 5 mio. kr. til dækning af allerede 
afholdte investeringer i de “hvilende” regioner. 
 
Det er et blodbad på regionerne. Tilsammen spares der 79,4 mio. kr. på denne måde. 
 
Herefter er der 564 mio. kr. til TV 2/Danmark og 126,6 mio. kr. til regionerne. Der foretages 
derefter en lineær besparelse på 3%, således at de tilbageblevne regioner og TV 2/Danmark 
behandles ens. Resultat er således: 
 
Tabel 13.14. Forlag til basisbudget og revideret budget for TV 2 i 1990 
 
    Basis-  Lineær  Revideret 
    budget  reduktion budget 
 
TV 2/Danmark   564,0  17,0  547,0 
TV Syd, Nord, Fyn  91,2  2,7  88,5 
Én sammenlagt region  30,4  0,9  29,5 
Hvilende regioner  5,0  -  5,0 
Resultat    690,6  -20,6  670,0 
 

 
508 I bestyrelsesreferatet hedder det derfor: “Den landsdækkende virksomheds sendeflade skal sikre den del af 
indtægtsgrundlaget, der hidrører fra reklame, og at de nye regionale virksomheder først sættes i drift, når der er 
økonomisk grundlag herfor”. Et internt kompromis mellem regionernes repræsentant, Knud Øllgaard, og den øvrige 
bestyrelse. Den anden regionsrepræsentant (Jørgen Thyde) var endnu ikke indtrådt i bestyrelsen. Dette kompromis var 
sandsynligvis en af årsagerne til, at Knud Øllgaard ikke blev genvalgt som regional repræsentant i 1990. 
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Samlet regional besparelse: 79,4 + 2,7 + 0,9 = 83 mio. kr. TV 2/Danmark sparer 17 mio. kr. i dette 
forslag. 
 
13.5.2. Timereduktion 
Regionernes individuelle sendetid på de 150 timer skulle ikke justeres. Derimod skulle TV 
2/Danmark skære ca. 1.100 timer. Resultatet blev en daglig sendetid på tre timer – hvad der næppe 
heller ville ligne udbuddet fra en rigtig tv-station. Den kunne f.eks. kun sende fra 18.00 til 21.00 + 
en halv times regionalt tv. 
 
I detaljer kunne det efter TV 2’ mening se ud, som det ses i tabel 13.14, og jeg gengiver det for at 
vise, hvor omfattende konsekvenser en rigid fastholdelse af de 1.100 timer ville kunne få: 
 
Tabel 13.15. TV 2/Danmarks programflade i 1990 med 1100 timer og med 2200 timer 
 
    Med 2200  Med 1100 
    timer   timer 
Nyhedsafdeling 
Nyheder    155   155 
Sport    400   200 
Højlunds forsamlingshus  25   12 
Her og Nu   30   15 
Øvrige aktualitet   42   10 
I alt    652   392 
 
Faktaafdeling 
Natur    60   17 
Samfund   58   33 
Kultur    48   3 
Videnskab   22   87 
Børn    50   7 
Fritid    19   - 
Religion    15   6 
Flader (bl.a. Eleva2ren)  70   54 
Øvrige    38   96 
I alt    380   303 
 
Fiktionsafdeling 
Film    432   207 
Underholdning   282   120 
Drama    278   2 
Musik    85   11 
Børn    26   36 
Klassisk musik   12   12 
Opera    15   15 
Kunst    18   2 
I alt    1.148   404 
TV 2/Danmark i alt  2.180   1.100 
 
Nogle af mærkværdighederne (Videnskab, Opera f.eks.) skyldes anvendelse af programlager, tidlig 
indgåelse af nye licensaftaler og snarligt udløb af rettigheder.  
 
Der er næppe tvivl om, at begge programflader er en opfyldelse af det brede, kvalitative public 
service-krav, men at dette krav skal ses i sin sammenhæng med dels det afsatte timetal, dels den 
tildelte statsstøtte. 
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I det opstillede eksempel vil de samlede programudgifter blive reduceret således: 
 
Tabel 13.16. Programudgifter til programflade med 2.200 timer og 1.100 timer på TV 2/Danmark i 1990 i mio. kr. på 
baggrund af indgåede licensaftaler og programlager 
 
Timer     2.200  1.100 
Nyhedsafdeling    59,9  48,2 
Faktaafdeling    65.3  61,9 
Fiktion     100,2  68,2 
Rettigheder, programredaktion  22,4  14,9 
I alt     247,8  193,2 
 
Dette ville medføre en besparelse på 54,6 mio. kr., hvad der er større end den samlede krævede 
besparelse på TV 2/Danmarks budget. Det peger igen på, at den endelige kvantitative så vel som 
kvalitative programflade (og dermed opfyldelse af public service-opgaven) ikke alene kan 
fastlægges ud fra de kvalitative public service-krav tilkoblet enten alene den aftalte statsstøtte eller 
alene det pålagte timetal. Det er alle tre elementer: kvalitet & tid & penge, der skal afbalanceres.  
 
13.4.3. Sponsorering og fortsat låneoptagelse 
Generaldirektoratet havde endelig stille to ekstra spørgsmål. TV 2 mente, at virksomheden måske 
kunne indtjene mellem 5 og 10 mio. kr. på sponsorering, men at tallet var usikkert. 
 
Konsekvenser af en fortsat låneoptagelse med en årlig statsstøtte på 670 mio. kr. (pris- og 
lønreguleret) ville blive meget negative. Af et regneeksempel fremgik det, at der ikke ville være 
indtægtsmæssig dækning for amortisation af sendernettet, og at der, hvis det skulle gennemføres, 
ville opstå et driftsunderskud af tilsvarende størrelse. TV 2’s samlede gæld ville da ved udgangen af 
1993 udgøre 662,5 mio. kr. 
 
I sandhed dyster læsning, både for TV 2’s bestyrelse, for TV 2’s regioner og ikke mindst for 
Kommunikationsminister Torben Rechendorff. 
 
13.5.4. Det videre forløb og 1990-budgettet 
Herefter startede et forudseeligt slagsmål mellem regionerne og TV 2/Danmark, der begge inddrog 
ministeren, TV 2/Reklame og de politiske partier i Folketinget. Først den 17. november nåede man 
frem til enighed, og ministeren kunne den 27. november 1989 sende et aktstykke til 
finansudvalget509. 
 
Stridighederne var endt med, at ministeren øgede budgetrammen med 20 mio. kr., så den endte på 
690 mio. kr. for hele TV 2-systemet. Merbevillingen skulle dække, at der blev igangsat regionale 
stationer i hovedstaden (TV 2/Lorry) og i Østjylland (TV 2/Østjylland). I forvejen indgik i budgettet 
etablering af én regional station i 1990. Det blev TV 2/Bornholm, der var den driftsmæssigt 
billigste510, og på denne måde var i alt syv regionale tv-stationer i drift ved udgangen af 1990. Den 
sidste – TV 2 Øst – skulle igangsættes i 1991. 
 

 
509 Aktstykke 81 til Finansudvalget angående Kommunikationsministeren forslag til licens for 1990, fremsendt 27. 
november 1989. 
510 I de første år modtog TV 2 Bornholm kun halv støtte. 
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Resultatet var en sejr for TV 2’s regioner, der endte med samlet at få tilført 167,4 mio. kr. TV 
2/Danmark måtte til gengæld se resultatet som et nederlag, se tabel 13.17: 
 
Tabel 13.17. Udviklingen i TV 2/Danmarks budgetramme marts 1989, maj 1989, november 1989 i mio. kr. samt antal 
sendetimer for TV 2/Danmark 
      marts  maj  november 
 TV 2/Danmarks budgetramme  564  547,0  522,6 
 TV-regionernes budgetramme  206  123  167,4 
 Samlet budgetramme   770  670  690 
 Sendetimer for TV 2/Danmark  2.200  1.100  ? 
 
Finansieringen af budgetrammen på de 690 mio. kr. ville ministeren fremskaffe på følgende måde:  
 
TVR havde i november 1989 meddelte P&T, at man skønnede en reklameindtægt på 513 mio. kr. i 
1990. Heraf 424 mio. kr. fra den landsdækkende flade og 89 mio. kr. fra den regionale flade, der 
dog skulle sælges som en networket landsflade på hverdage før pengene var hjemme511. Til drift af 
TVR ville fragå 33 mio. kr., og der kunne derfor overføres 480 mio. kr., til TV 2-fonden512. Af disse 
ønskede ministeren oprindeligt at beholde de 80 mio. kr. til stabilisering af TV 2-fondens balance, 
men der var nu fragået 20 mio. kr. til regional opbygning. Fondens kapital-konto var beregnet til 
blot 4.467 kr. ved starten af 1990.   
 
Ved det brede forlig den 17. november (kun Fremskridtspartier var ikke med) fik DR en 
licensforhøjelse på 2,3%, medens TV 2s husstandslicens blev forøget fra årligt 154 kr. til 186 kr., 
dvs. 21%. Det ville tilføre TV 2-fonden 270 mio. kr. Da budgetrammen var 690 mio. kr., manglede 
der derfor 420 mio. kr.  De kunne uden vanskelighed hentes fra TVR’s overskud, hvoraf der skulle 
overføres 480 mio. kr. til TV 2-fonden. De overskydende 60 mio. kr. skulle forblive i Fonden som 
konsolidering. Endelig blev der stillet en statsgaranti på 100 mio. kr. til sikring af driften af TV 2 
inden for den godkendte budgetramme. Hvis TV 2-fonden derfor ikke kunne overføre det lovede 
beløb, kunne TV 2’s centrale bestyrelse med sikkerhed i statsgarantien optage lån til dækning af 
differencen513. 
 
Som det fremgår, blev de endelige budgetramme for DR og TV 2 igen fastlagt sent, nemlig først 
ved vedtagelse af Aktstykket den 13. december 1989. En flerårig medieaftale syntes stadig mere 
nødvendig, og politikerne havde ved indgåelse af forliget den 17. november 1989 lovet hinanden, at 
det skulle ske i løbet af foråret 1990, således at en flerårig aftale kunne gælde fra 1991. 
 
13.6. Den første mediepolitiske aftale 1991-1993 
Striden mellem TV 2/Danmark og regionerne fortsatte vinteren 1989-90, både i dagspressen og i 
TV 2’s centrale bestyrelse. Ved bestyrelsens behandling af budgetforslaget for 1991 meddelte den 
ene regionsrepræsentant, Jørgen Thyde, således, at han som udgangspunkt ikke kunne godkende 
driftsledelsens oplæg, fordi han mente, at regionerne var lovet et niveauløft i 1991514. Jørn Henrik 
Petersen mente ikke, at der var indgået en sådan aftale, men at driftsledelsen blot havde peget på det 

 
511 Salget af den nye landsdækkende blok startede den 11. december 1989 med start for udsendelse den 2. april 1990. 
TVR rådede herefter over fire landsdækkende blokke. 
512 Brev fra TVR til TV 2 af 3. oktober 1989 + brev af 27. november 1989 til TV 2/Lorry samt brev af 9. januar 1990 til 
TV 2. Bilag B 1299d, B 1299b og B 1308j, B 1308l.  
513 Alle oplysninger fra aktstykke 81, Finansudvalget 1989-90. 
514 Referat møde 58, 26. februar 1990, s. 12. 
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ønskelige i et sådant løft. Schleimann understregede, at der principielt ikke kunne foreligge aftaler, 
han som ansvarlig for driften ikke var med i (s. 13). 
 
Formanden foreslog derefter, at TV 2 i fremsendelsesskrivelsen til Generaldirektoratet for P&T 
skulle pege på muligheden for et niveauløft, landsdækkende og regionalt ved at anvende den 
budgetterede reserve på 60 mio. kr. i TV 2-fonden. 
 
Herefter enedes bestyrelsen om følgende forslag til budgetramme for 1991: 
  
Tabel 13.18. Budgetrammer for TV 2/Danmark og TV 2-regionerne for 1990 og ønsker for 1991 pr. februar 1990 
    Udmeldt  Ønske   Forskel   I % 
    1990  1991 
TV 2/Danmark   522,6  638,0  115,4  22%   
TV 2-regionerne   167,4  237,0  69,6  29% 
Samlet    690,0  875,0  185,0  26,8% 
 
Den kraftige forøgelse skyldte bl.a., at TVR i januar 1990 havde meldt ud, at selskabet regnede med 
en overførsel til TV 2-fonden på 500 mio. kr. for 1991, og at den nye fjerde landsdækkende 
reklameblok, som TVR havde fået tilladelse til i december 1989, kunne skaffe yderligere 100 mio. 
kr.515. 
 
Forhandlingerne mellem de politiske partier foregik igennem foråret 1990, og den 12. juni 1990 
indgik hele Folketinget, minus Fremskridtspartiet, den første flerårige mediepolitiske aftale, der 
omfattede 1991-1993, således som de havde lovet hinanden. 
 
Dagen før havde TV 2 centrale bestyrelse godkendt TV 2/Danmarks regnskab for 1990, og jeg 
behandler 1990-regnskabet, før jeg ser på den mediepolitiske aftale. 
 
13.6.1. 1990-regnskabet for TV 2/Danmark 
1990-regnskabet er en milepæl i TV 2’s tidligere historie, fordi det markerer afslutningen på TV 2’s 
etableringsfase, der omfattede årene 1986-1990. I den periode havde TV 2 ud over de årlige 
budgetrammer også rådighed over etableringslånet på oprindelig 510,8  mio. kr. (+ 9 mio. kr. senere 
til regional etablering), der kunne anvendes til at udvide udgiftsrammerne, således at public service-
opgaven kunne løses med et mere omfattende timetal og flere økonomiske ressourcer end 
oprindelig anslået. Men med udgangen af 1990 var etableringslånet opbrugt. 
 
Som jeg har nævnt, er det ikke muligt nøjagtigt at beregne, hvad opfyldelse af TV 2’s basale public 
service-opgave skal koste. Dertil er den for bred og kvalitativ og desuden er udfyldelse af den i høj 
grad overladt til ledelsens skøn som følge af armslængdeprincippet. De danske myndigheder havde 
forsøgt at afgrænse opgavens omfang via de udmeldte timetal og den overordnede budgetramme. 
Det viste sig -  klarest i forbindelse med udarbejdelse af 1990-budgettet – at der ikke var nogen 
direkte sammenhæng mellem programkvalitet, timetallet og udgifterne. Det er på den baggrund 
man skal se anvendelse af etableringsbudgettet. 
 
Regnskabet opgjorde anvendelsen således: 
 
Tabel 13.19. Anvendelse af TV 2’s etableringsbudget 1987-1990 i mio. kr. 
 

 
515 Bilag B 1308l af 9. januar 1990 samt bilag B 1299b af 3. oktober 1989. 
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 Anlægsinvesteringer     267,4 
 Drift indtil sendestart 1.10.88    80,6 
 Forbrug af programmidler 1.10.88-31.12. 90   66,0 
 Finansiering af programlager pr. 31.12.90   53,8 
 Finansiering af disponerede programindkøb 
  pr. 31.12.1990     41,0 
 Nettoinvesteringer i øvrige balanceposter   2,0 
 Regionaletablering     9,0 
 I alt       519,8 
 
Der er anvendt i alt 198,7 mio. kr. til programmateriale, et forbrug der ligger ud over de årlige 
budgetrammerne, men inden for ministeriets samlede godkendte udgiftsramme for TV 2. 
 
Udgangen af 1990 er også bemærkelsesværdig, fordi TV 2 overtog gælden på sendernettet, der 
hidtil var finansieret af P&T. Sendernettet blev anskaffet til 573,200 mio. kr. og afskrevet for 1990 
med 11,956 mio. kr. således at dets regnskabsmæssige værdi pr. 31. 12. 1990 var 561,244 mio. 
kr.516. TV 2’s langsigtede gæld var hermed oppe på 920,923 mio. kr. og bestod af etableringslånet, 
driftslån for 4. kvartal 1988, driftslån for 1989 samt sendernettet.  
 
TV 2/Danmarks egenkapital var ved udgangen af 1990 på minus 237,8 mio. kr. Det beløb var 
fremkommet på følgende måde: 
 
Tabel 13.19. Udvikling af TV 2/Danmarks egenkapital 1986-1990 i mio. kr. 
 
 Drift indtil sendestart 1. okt. 1988     80,6 
 Underskud som følge af manglende licens- og  
 reklameindtægter 
  - 4. kvartal 1988   43,3 
  - 1989    38,9 
  - 1990    0 
  I alt    82,2   82,2 
 Regionaletablering      9,0 
 Forbrug af etableringsbudgettets programmidler 
  - 4. kvartal 1988   7,3 
  - 1989    29,6 
  - 1990    29,1 
  I alt    66,0   66,0 
 Samlet negativ egenkapital     237,8 
 
Årsberetningen for 1990 viste i øvrigt følgende: TV 2/Danmark havde sendt 2.350 timer heraf 198 
timers genudsendelse. Nyhedsafdelingen sendte 654 timer (27,8%), fiktionsafdelingen 1.267 timer 
(53,9%) og Faktaafdelingen stod for 429 timer (18,3%). 
 
Som nævnt skulle TV 2/Danmark (og de regionale virksomheder) selv stå for produktion af nyheds- 
og aktualitetsprogrammer, medens øvrige programmer skulle hentes i entreprise. 
 
Beretningen oplyser, at Nyhedsafdelingen havde indkøbt programindslag og tv-teknik for ca. 24 
mio. kr. Der var anvendt 141 mio. kr. til fuldt egenfinansierede danske entrepriseproduktioner og 21 
mio. kr. til danske visningsrettigheder (såkaldte licensproduktioner). Det giver følgende priser for 
danske produktioner: 

 
516 TV 2/Danmark: Regnskab for året 1990 (4. regnskabsår), s. 27 og 56. 
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Tabel 13.21: Timepriser for entreprise- og licensproduktioner hos TV 2/Danmark 1989-1990 i 1.000 kr. 
    
   Entreprise   Licens/visningsret 
 
   1990 1989   1990  1989 
 Fiktion  298 418   46  38 
 Fakta  357 300   66  53 
 
Udgifterne til licensproduktioner er i gennemsnit 15-20% af prisen på entrepriseproduktioner. De 
samlede programudgifter afhænger derfor i høj grad af, hvordan programfladen er sammensat. Jo 
flere billige licensproduktioner f.eks. spillefilm, jo mindre vil de samlede programomkostninger 
blive. 
 
Af TV 2/Danmarks samlede programomkostninger på i alt 283,357 mio. kr. havde den danske del 
tegnet sig for 186 mio. kr. eller ca. 2/3. En forskydning af programudbuddet hen imod det 
udenlandske ville også mindske programudgifterne, men TV 2 skulle tilstræbe at mindst halvdelen 
af sendetiden skulle være af dansk/nordisk oprindelse - et public service-krav (1987-vedtægtens § 3, 
stk. 2). 
 
Som sidste del af gennemgangen af TV 2/Danmarks 1990-regnskab vil jeg nævne de 
vanskeligheder, som selve grundstrukturen efter bestyrelsens mening udgør for den fremtidige 
udvikling. Bestyrelsen skriver: 
 
“Bestyrelsen finder [...] anledning til at understrege, at ansvaret for opfyldelse af TV 2-systemets 
indtægtsbudget efter loven ikke påhviler den centrale bestyrelse. Den har alene ansvaret for, at de 
godkendte, udmeldte udgiftsbudgetrammer overholdes. Bestyrelsen vil derfor ikke kunne bebrejdes, 
såfremt indtægterne ikke fremkommer som forudsat i det politiske forlig af 12. juni 1990 om 
fastsættelse af radio- og TV-licensafgifter m.v. for perioden 1991-1993 inkl. Bestyrelsen er 
imidlertid lydhør over for oplysninger om udviklingen på indtægtssiden og deraf flydende behov for 
løbende justering af TV 2s udgiftsside. 
 
Bestyrelsen vil påpege, at der i lyset af den negative egenkapital i den landsdækkende virksomhed 
[...] ikke på længere sigt er farbart og tilrådeligt med yderligere låneoptagelse med udløsning af den 
i loven hjemlede statsgaranti. Viser indtægtsskønnet sig at være fejlagtigt anslået på længere sigt, 
bør den i loven foreskrevne adskillelse mellem indtægts- og udgiftssiden for TV 2-virksomheden 
ikke stille sig hindrede i vejen for en ny overvejelse tagende sigte på en tilpasning, der bringer 
balance i TV 2s økonomi” (s. 3). 
 
Her er tre pointer.  
 
Svigter indtægterne ved reklamesalget, må TV 2/Danmarks udgifter sættes ned. Det vil sige, at selv 
TV 2’s centrale bestyrelse ikke regner med, at licensen i stedet kunne sættes op, jfr. erfaringerne 
med DR’s 1989-budget. 
 
Låneoptagelse hos TV 2/Danmark for at dække de manglende lovede indtægter kan ikke komme på 
tale, pga. den store negative egenkapital. 
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Lovens adskillelse mellem TVR, der via TV 2-fonden tilfører TV 2 størstedelen af indtægterne, og 
den centrale TV 2-virksomhed, der står for udgifterne, er ikke hensigtsmæssig. Adskillelsen var en 
del af den struktur, der var skabt ved lovvedtagelsen i 1986, og som skulle hindre annoncørernes 
indflydelse på programmerne og programfladen. Skal der være balance i TV 2’s økonomi, mener 
den centrale bestyrelse, at TV 2/Danmark skal have ansvar for både indtægter og udgifter, men den 
siger det ikke direkte. 
 
13.6.2.Mediepolitisk aftale for 1991-1993 
Den centrale TV 2-bestyrelse havde som nævnt på møde 58 den 26. februar 1990 vedtaget at 
fremsende et ønske om budgetrammer for 1991 til Kommunikationsministeren på i alt 875 mio. kr. 
Heraf 638 mio. kr. til TV 2/Danmark og 237 mio. kr. til de nu otte regioner (tabel 13.17). 
 
På samme tid foregik intensive forhandlinger mellem de politiske partier for at nå den fælles 
langsigtede aftale om licens-tildeling, som de havde lovet hinanden. I den sammenhæng blev 
Danmarks Radio og TV 2 bedt om at indkomme med forslag til ændring af loven til ministeren. 
 
TV 2 havde i sin indstilling peget på to nye elementer. For det første ønskede bestyrelsen, at TV 2-
virksomheden blev omdannet til et aktieselskab med staten som hovedaktionær. Dette var bl.a. 
begrundet med et ønske om, at TV 2 kunne indgå i forskellige former for co-produktioner på 
internationalt plan517. En aktieselskabsform ville desuden øge TV 2’s uafhængighed af den politiske 
beslutningsproces. Dernæst ønskede TV 2’s bestyrelse, at “en øget finansieringsandel stammede fra 
salg af reklamer” (s. 1). Licensen kunne gradvist nedsættes, hvis reklamemængden blev øget, og 
hvis der var større frihed til at placere reklamerne. TVR havde luftet muligheden for, at der kunne 
indtjenes de nødvendige beløb. 
 
For ministeren Torben Rechendorff var dette en udstrakt hånd. Han ønskede at forbedre TV 2’s 
økonomi, men han anså det for politisk umuligt at få en kraftig licensstigning igennem. Og et forsøg 
på at hente ekstra penge fra DR’s licensandel måtte også anses for både vanskeligt og politisk 
uklogt, hvis han fortsat ønskede Socialdemokratiets tilslutning til en flerårig licensaftale. Hans 
problem var derfor at overtale Det radikale Venstres medlemmer af Folketinget og regeringen til at 
øge reklameindtægten og dermed reklame-indflydelsen på TV 2’s programmer518. Desuden havde 
flere dagbladene meldt ud, at en øget reklametid på TV 2 ville få alvorlig negativ indflydelse på 
dagbladenes økonomi519. 
 
Den 12. juni 1990 blev det første flerårige medieaftale indgået mellem alle partier i Folketinget, 
undtagen Fremskridtspartiet520. Den omfattede fastsættelse af licensens størrelse i årene 1991, 1992 

 
517 Fremsendelsesbrev fra bestyrelsesformand Jørn Henrik Petersen den 12. februar 1990, s. 1. Idéen var, at TV 2 kunne 
knytte sig til store internationale programleverandører ved gensidigt at “bytte aktier”. Se bilag 1317 til møde 56, 29. 
januar 1990, skrivelse fra Jørgen Schleimann til bestyrelsen af 3. januar 1990 med bilag (Ib Zakarias argumenter for TV 
2/Danmarks overgang til aktieselskabsform). 
518 Radikal modstand, se f.eks. Morgenposten den 4. februar 1990, Morgenavisen Jyllands-Posten den 20. februar 1990, 
Politiken 1. april 1990. 
519 Se f.eks. Vestkysten den 15. februar 1990, samme tekst i flere venstreblade. I Morgenposten den 18. februar 1990 
medgiver Torben Rechendorff, at øgede reklamer i TV 2 kan blive et problem for dagbladene. Frederiksborg Amts Avis 
den 10. februar 1990 udtrykker frygt. Den 14. juni 1990, dvs. efter indgåelse af forliget, meddeler DDF’s formand, 
Thyge Madsen, at dagbladene vil miste op imod 100 mio. annoncekroner som følge af TV 2’s lempeligere 
reklameregler. 
520 Aftalen optrykt som bilag 1 til L 43, 1990-91, første samling, forslag til lov om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed. (Flerårig fastsættelse af licens m.v.). Fremsættelse 11. okt. 90 FF 582; som fremsat A 1321. 
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og 1993 samt vedtagelse af de summer, der fra licensprovenuet skal overføres til DR’s Radiofond 
og TV 2-fonden. Desuden en aftale om, hvad der fra TVR skulle overføres til TV 2-fonden521. 
 
Licensen skulle stige med 2% årligt, hvad der næppe kunne dække inflationen. TVR havde 
udmeldt, at selskabet kunne overføre 725 mio. kr. i 1991, 760 mio. kr. i 1992 og 810 mio. kr. i 
1993. Forudsætningen var, at TV 2’s reklameregler blev lempet, således at TV 2 kunne sende 20 
minutters reklame dagligt – beregnet som et gennemsnit for ét år ad gangen. Reklametiden måtte 
dog ikke overstige 27 minutter pr. dag, og der må maksimalt udsendes fem reklameblokke om 
dagen522. 
 
De Radikale havde tilsluttet sig denne udvidelse med den begrundelse, at da TV 2’s samlede 
sendetid var udvidet til det dobbelte i forhold til starten i 1988, kunne tiden til at sende reklame 
også udvides. Desuden var reklamereglerne fortsat restriktive, og De Radikale lagde endvidere vægt 
på, at TV 2 fortsat skulle modtage licens, jfr. Elisabeth Arnolds indlæg ved første behandling af 
lovforslaget (FF sp. 1324, 31. oktober 1990). 
 
Pengefordelingen mellem DR og TV 2-systemet så herefter således ud: 
 
Tabel 13.21. Statsmidler overført til Radiofonden og TV 2-fonden 1990-1993 i mio. kr. på grundlag af Aftale om 
fastsættelse af radio- og tv-licensen mv. for perioden 1991-1993 
  
   1990  1991  1992  1993 
 Licens  2.139  2.183  2.227  2.271 
 DR  1.875  2.010  2.064  2.128  
 TV 2  264  173  163  143 
 TV 2 i % 12,3  7,9  7,3  6,3 
 
 fra TVR  454  725  760  810   
 TV 2-ramme 690523  900  917  935 
 DR’s  
 budgetramme 1.993  2.091  2.141  2.190 
 
TV 2’s andel af licensprovenuet er faldende, både absolut og relativt. DR’s licensindtægter stiger 
mere end de 2%. I 1991 med 7,2%, i 1992 med 2,7%, i 1993 med 3,1%. 
 
Til sikring af TV 2-fondens overførsel til TV 2 blev der stillet en statsgaranti på 100 mio. kr. 
 
DR’s budgetramme er medtaget her af en særlig årsag. Det ses, at den er højere end licenstilførslen. 
Årsagen er bl.a. et tillægsnotat til Aftalen, også af 12. juni 1990, der mærkeligt nok ikke er optrykt i 
Lovforslaget524. Det blev tilsendt TV 2 den 18. juni 1990 og oplyser, at det indgår i Aftalen, at DR 
skal forblive på VHF-sendernettet og således ikke overgå til UHF-nettet, som TV 2 sendes på. DR 
og TV 2 skal derfor ikke dele udgifterne til drift af UHF-nettet, hvad der vil koste TV 2 yderligere 

 
521 Økonomien i aftalen blev rent teknisk udmøntet via Aktstykke 306, 1989-90, fra Kommunikationsministeren, 
fremsendt 9. august 1990. 
522 For lokal-tv gjaldt det fortsat, at 10% af sendetiden, der anvendtes til egenproduktion eller til udsendelser med 
tilknytning til det lokale område, kunne anvendes til reklame. Hver tilladelseshaver kunne desuden nu sende én 
reklameblok af maksimalt 5 minutter. En lille forbedring af de økonomiske muligheder. 
523 I 1990 indkom der i TV 2-fonden 722 mio. kr., men kun 690 mio. kr. blev videreført til TV 2. Se TV 2-fonden: 
Regnskab for året 1991 (5. Regnskabsår) s. 3 og 6. I de følgende år – bortset fra 1991 - indkommer der ifølge dette 
budget også flere midler i TV 2-fonden, end der går ud. 
524 Der er tale om det såkaldte “Håndpapir”, jfr. afsnit 13.15.5.3. 
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35 mio. kr. om året de næste 15 år (i alt 525 mio. kr.!). DR modtager til gengæld midler til at 
renovere sit gamle VHF-net: 6 mio. kr. i 1991; 14 mio. kr. i 1992 og 20 mio. kr. i 1993. 
Socialdemokratiets ordfører Helge Mortensen – der fortsat følte sig tættest knyttet til DR - var 
meget glad for denne del af aftalen, se hans ordførertale i Folketingstidende den 31. oktober 1990, 
spalte 1316. 
 
Ud over, at aftalen kostede TV 2 en masse ekstra penge, er denne aftale overordentlig vigtig for 
dansk mediepolitik, idet den efter manges mening frigjorde det såkaldte “tredje landsdækkende 
sendernet”, da DR alligevel ikke skulle bruge det. Dette er dog ikke helt rigtigt, jfr. afsnit 13.15. 
 
På møde 66 den 20. august 1990 vedtog TV 2’s centrale bestyrelse, at det landsdækkende TV 2 i 
1991 skulle have et budget på 674 mio. kr., hvoraf de 659 mio. ville komme fra TV 2-fonden, 
medens der derudover skulle komme 25 mio. kr. fra andre indtægter. Regionerne skulle tilsammen 
have overført 241,3 mio. kr. Og samlet ville der komme 900 mio. kr. fra TV 2-fonden. 
 
Aftalen om de treårige licensfastsættelser, der skulle omsættes til lov525, var ikke ment som nogen 
redningsplan, tvært imod. Alt syntes at gå strygende, både for DR og for TV 2. Der var godt nok 
nogle vældige diskussioner i pressen om forholdet mellem TV 2/Danmark og regionerne og om tv-
regionernes berettigelse, men den treårige aftale havde givet tv-regionerne arbejdsro, og der var 
derfor ikke længere tvivl om deres fremtidige eksistens526. Reklameselskabet, TVR, havde meldt 
optimistisk ud ved årsskiftet. Og det folketingsflertal, der støttede TV 2, var nu meget stort og 
bredt. 
 
Det var aftalt i den første TV 2-lov, at loven skulle revideres i folketingssamlingen 1990-91, og 
ordførerne var enige om, at den treårige aftale ikke var den aftalte revision. Ministeren havde ved 
førstebehandlingen af loven om den treårige aftale lovet, at han snarest ville indkalde til en 
konference, hvor “vi i et lidt mere afslappet forum fik lejlighed til at rådslå om de mediepolitiske 
temaer, som præger debatten, og som vi ved vil komme til at optage vor tid også i de kommende år” 
(sp. 1335). 
 
13.7. Medierådslagningsdagen 
Resultatet blev en medierådslagningsdag den 3. april 1991 med Folketingets Kulturudvalg og en 
række indbudte gæster (se senere). Og inden jeg fortæller om forløbet af rådslagningen vil jeg kort 
ridse TV 2’s økonomiske situation op. Først budgettet for 1991, derefter reklameomsætningen i 
1990 og endelig seertallene, som de kan dokumenteres for 1990. 
 
1990-regnskabet er omtalt i afsnit 13.6.1, og det fremgik desuden af den mediepolitiske aftale for 
1991-1993 (afsnit 13.6.2), at TV 2 fik et rammebudget for 1991 på 900 mio. kr. Det budget, TV 2’s 
bestyrelse derefter vedtog, gik i nul, men med 83 mio. kr. til amortisation af sendernettet. 
Egenkapital var ved udgangen af 1990 på minus 237,8 mio. kr. og den langsigtede gæld på 921 mio. 
kr. 
 

 
525 L 43, 1990-91, første samling. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Flerårig 
fastsættelse af licens m.v.). Frem 11. oktober 1990 FF 582, som frem A 1321, 1. behandling FF 1315, betænkning B 63, 
2. behandling FF 1754, 3. behandling FF 1885, som vedtaget C 19. Lov nr. 771 af 21. november 1990. 
526 Sagt af Kommunikationsminister Torben Rechendorff ved første behandling af lovforslag L 43, den 31. oktober 
1990, sp. 1335. 
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På Medierådslagningsdagen opgjorde den administrerende direktør, Jørgen Schleimann, 1991-
budgettets udgifter således: 
 
Tabel 13.22. Schleimanns opgørelse af TV 2’s udgifter i 1991-budgettet i mio. kr. 
 
Bloktilskud til regionerne   245 
Finansiering af sendernettet  132 
 (Amortisation   82) 
 (Drift    50) 
Programvirksomheden   281 
Rest til bygninger, teknik, personale 242 
I alt     900 
 
Under 1/3 af det samlede driftsbudget gik således til den direkte programproduktion, de øvrige 2/3 
var bundet op på forpligtelser, det var svært for TV 2’s centrale ledelse at ændre på. Den implicitte 
konklusion er, at selv mindre nedskæringer på budgettet ville få voldsomme konsekvenser for 
programudbuddet og derfor for TV 2’s mulighed for at leve op til public service-kravene. 
 
Indtægterne i 1991 skulle som aftalt komme fra TVR med 725 mio. kr. og fra licens med 173 mio. 
kr. 
 
Dette skal ses på baggrund af disse tal for tv-reklameomsætningen i 1990:  
 
Tabel 13.23. Tv-reklamemarkedet i Danmark 1990 i mio. kr. inkl. rabat og bureauprovision på 15%. Efter Betænkning 
1300, bilag s. 283. 
 
   1990   
TV 2 Reklame  584   
Kanal 2   16  
Øvrigt lokal-tv  10  
TV3   25  
I alt   635   
 
Det skal bemærkes, at TV3 først i efteråret 1990 startede en særlig dansk udgave af kanalen. På 
selve rådslagningsdagen kendte nogle af deltagerne fra TV 2/Reklame tallene for 1990, og TVR 
havde ved medieforliget fået pålagt at overføre 725 mio. kr. til TV 2-fonden. Dette ville kræve en 
omsætning på 925 mio. kr., da rabatter, bureauprovision og udgifter til drift af TVR først skal 
fratrækkes527. Altså en forventet stigning på ikke mindre end 58%! 
 
Seertal kendes for 1990 kun med sikkerhed for DR og TV2, men vi har to mindre undersøgelser, 
der giver følgende billede: 
 
Tabel 13.24. Skøn over tidsforbruget til tv-sening i kabelanlæg med mere end 10 tilslutninger. November 1989 og april 
1990. Dagligt gennemsnit i minutter. Efter Mortensen 1992, s. 19. 
 
   November  April  
   1989   1990 
DR   42-36   40 
TV 2   42-36   37 
Resten   40-52   45 
Heraf 

 
527 Tal fra Mediebrev til Danmarks Radio nr. 2, 29. april 1991. Data godkendt af TVR’s administrerende direktør. 
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TV3   8-11   11 
Eurosport  6-8   5 
MTV   5-7   6 
Øvrigt satellit-tv  14-17   9 
Naboland  9-12   10 
I alt   124   122 
 
For TV 2 er det fartruende, at TV3 har en seertid, der var ca. ¼ af TV 2, endda i en periode, hvor 
firmaets danske udgave af TV3 endnu ikke var ordentlig indarbejdet. I februar 1991 kunne 36% af 
danske husstande modtage TV3/Danmark, og beregninger viste, at modtageforholdene for satellit-tv 
var øget via DTH-paraboler, fællesantenneanlæg og hybridnettet fra 1990 til 1991 med 117.000 
tilslutninger, så tallet nu var 916.000. En forøgelse på 15%. Og enhver tilslutning forbedrede TV3 
muligheder i konkurrence med TV 2 om reklamepengene. 
 
Medierådslagningsdagen var indkaldt af ministeren og Folketingets Kulturudvalg, der desuden 
havde inviteret ledelsen af TV 2 -  Jørn Henrik Petersen, Jørgen Schleimann og fra TVR, den 
administrerende direktør Jens Howitz - samt DR’s generaldirektør Hans Jørgen Jensen, 
bestyrelsesformanden Hans Paaschburg og en række gæster fra teleselskaberne, 
reguleringsmyndigheder og medieforskningen528. TV 2-regionerne havde ingen repræsentanter med 
til mødet. 
 
De indbudte gæsters foredrag var tilrettelagt således, at de drejede sig mest om de nyere 
medietiltag: lokal-tv, satellit-tv-kanalerne (bl.a. TV3), hybridnettet og muligheden for kabelfødte 
programmer med pay-pr.-view, hvad teleadministrationernes folk var meget interesserede i. 
Medieforskerne fortalte desuden om perspektiverne for reklamefinansiering af de elektroniske 
medier samt om den internationale satellit-udvikling og de forskellige nationale og internationale 
EF-reguleringer heraf529. 
 
Umiddelbart så det således ikke ud til, at TV 2 var på dagsordenen, men alligevel. Både satellit-tv, 
kabelfødte kanaler og lokal-tv evt. i network var trusler imod TV 2’s finansieringsgrundlag. 
 
Ved slutningen af den åbne del af rådslagningen holdt TV 2’s administrerende direktør, Jørgen 
Schleimann, et oplæg, der af tilrettelæggerne havde fået titlen: “Betydningen for TV 2 af udvidelsen 
af adgangen til dansk programvirksomhed via satellit og kabel” 530. 
 
Han lagde hårdt ud: 
 
“TV 2 er kommet. Men er TV 2 kommet for at blive? Det er spørgsmålet. Spørgsmålet, alt for 
mange ikke stiller sig. Og i hvert fald ikke stiller sig i tide. Fordi de anser for givet, at TV 2 altid vil 

 
528  Gæsterne var: Hans Würtzen, TeleDanmark; Dan Sörensen, Fyns Telefon; Teddy Petersen, Jydsk Telefons kabel-
TV; landsdommer Hans-Henrik Brydenholt; Flemming Hansen, Handelshøjskolen i København; Lars Grønholdt, 
Handelshøjskolen i København; og Frands Mortensen, Aarhus Universitet. 
529 Se Mortensen 1992. 
530 Jeg citerer fra Schleimanns manuskript, som han læste ordret op. Frands Mortensen var deltager i 
medierådslagningen, og jeg har sammenlignet med hans referat. Schleimanns manuskriptet blev senere uddelt til TV 2’s 
centrale bestyrelse som bilag B 1401, A til møde 67 den 6. maj 1991. Schleimann havde ikke konfereret manuskriptet 
med sin formand Jørn Henrik Petersen, men blot vist ham det i flyveren fra Beldringe til Kastrup (ja, man fløj dengang 
fra Odense til København!). Jørn Henrik Petersen, der som formand for den centrale bestyrelse skulle holde sammen på 
hele TV 2-systemet, havde meget fornuftigt forladt rådslagningen før Schleimann holdt sin tale. Oplysning om 
flyveturen, referat af møde 67, pkt. 3, side 4. 
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være der. Fordi de ikke kan tænke den tanke, at TV 2 en skønne dag kan ophøre med at eksistere. 
Men TV 2 er kun tilsyneladende en selvfølge. Selv nok så massive seerønsker er ikke afgørende for, 
om TV 2 eksisterer. Med mindre seerønskerne får lov til at føre penge med sig. For nok er TV 
kultur. Vist er det det. Men det er penge, længe før det bliver kultur. Og der bliver ingen kultur, 
med mindre der er penge. Finansieringsgrundlaget skal være i orden. Der skal være økonomi i 
foretagendet. Sund økonomi. Balance mellem indtægter og udgifter. Det er der ikke i TV 2. Det har 
der aldrig været” (s. 1). 
 
Han understreger derefter, at TV 2 har holdt de udmeldte budgetter, hvad der langt fra var den 
offentlige mening på det tidspunkt. Men TV 2 har ikke haft ansvar for indtægterne. Og der er ikke 
licenspenge nok i Danmark til at drive to landsdækkende tv-stationer, Danmarks Radio og TV 2, 
der er hovedkomponenterne i dagens elektroniske mediebillede (s. 7 og s. 17). TV 2 må derfor 
finansieres helt eller overvejende med andre midler end licens. 
 
Her er regionerne et kæmpeproblem.  
 
“Økonomisk er de en dødvægt i systemet. De fik ingen penge med fra politikerne. De har aldrig 
genereret indtægter værd at tale om. De har aldrig haft udsigt til at blive økonomisk selvbærende og 
følgelig aldrig været det. [...] Der er indtjeningsmuligheder nok til at klare udgifterne til en 
alternativ landsdækkende TV-kanal, altså TV 2. Der er ikke penge nok til også at bære en regional 
dimension” (s. 13-14). 
 
Hvis Folketinget i dén situation desuden åbner for danske satellit- og kabelkanaler og for skærpet 
konkurrence fra lokal-tv, vil det gå galt. Det 3-årige licensforlig hjælper ikke nok, det ligner efter 
Schleimanns opfattelse i stedet mere og mere en 3-årig forsøgsperiode for TV 2’s regioner (s. 16). 
 
“TV 2 honorerer sin public service forpligtelse på nyhedsområdet fuldt ud, men noget tilsvarende 
kan ikke siges om produktionen af dansk fiktion, altså dansk-produceret dramatik og 
underholdning. TV 2 kan ikke i længden som alternativ til Danmarks Radio unddrage sig denne 
forpligtelse” (s. 18-19). 
 
Jørgen Schleimann foreslår derfor følgende: 
 
• Adskillelse af det landsdækkende TV 2 fra TV 2s regionale virksomheder. Regionerne skal ikke 
nedlægges, men de skal finansieres uafhængigt af TV 2/Danmark. TV 2’s andel af licensen kan 
bidrage hertil. 
• Afskaffelse af den regionale opdeling af TV 2’s sendernet, hvad der ifølge Schleimann vil spare 
TV 2 for 100 mio. kr.531 
• Omdannelse af TV 2 til et aktieselskab med konvertering af gæld til finansministeriet for ca. 500 
mio. kr. 
• Adgang for TV 2/Danmark til – på linje med andre tv-virksomheder – at drive en film/sport kanal 
i hybridnettet på pay-tv-basis eller reklamefinansieret. 
• Tilladelse til fleksibel reklamefinansiering med placering af reklamer i blokke mellem 
udsendelserne i 10-15% af programfladen. 
 

 
531 Tanken må være, at TV 2/Danmark skulle sende på det ene UHF-sendernet, medens regionerne skulle dele det andet 
(“den tredje kanal”, herom senere i afsnit 13.15.5).  
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Man kunne have hørt en knappenål falde til jorden, medens Jørgen Schleimann talte. Talen var et 
frontalangreb på hele idéen om en statsejet, blandingsfinansieret, regionalt baseret tv-kanal med 
klar politisk styring. 
 
Kulturudvalgets politikere stillede efterfølgende kun opklarende spørgsmål. De havde afsat 
halvanden time til senere at drøfte oplæggene i enerum. 
 
Men til allersidst i debatten sagde Jens Howitz følgende532: 
 
“Jeg gør opmærksom på, at udviklingen i reklamesalget kunne tyde på, at vi kommer til at mangle 
50 mio. i 1991. Det er ikke sikkert endnu, om tre uger kan vi sige det, og det er grunden til, at vi 
endnu ikke har meldt det ud til ministeren. Men der er ikke en umættelig efterspørgsel efter 
reklamer. Det kan  føre til en stigning i lånebehovet hos TV 2. Der er i øvigt ingen  sammenhæng 
mellem reklameindtægter og den tid, vi har lov til at udbyde. Vi vil godt have mere tid, det vil 
skabe fleksibilitet og det er nødvendigt, hvis vi skal fastholde den markedsandel, vi har i øjeblikket. 
Det er også vigtigt for os, at reglerne for lokal-TV bliver overholdt [533]. 
 
Pernille Frahm [medlem af Kulturudvalget for SF] (til Howitz): Vil en stramning af reglerne for 
lokal-TV være nok for Jer? 
Howitz: Nej, det er TV 3, der er faren, og derfor skal vi have mere tid, end den vi kan sælge” 
(referat s. 14). 
 
Og det blev meget værre, end Jens Howitz havde sagt.  
 
I løbet af maj 1991 blev det klart, at TVR ville mangle omkring 140 mio. kr. i 1991-omsætningen. 
Da kun 78% af TVR’s omsætning – efter fradrag af provision, rabat og udgifter til drift – går til TV 
2-fonden, ville der opstå en mangel på ca. 110 mio. kr. i overførslen. Mere end statsgarantien på 
100 mio. kr. Og udsigterne for 1992 og 1993 var nu pludseligt lige så dårlige.  
 
Den officielle, men fortrolige meddelelse fra TVR kom til TV 2 den 28. maj 1991534, og heri 
meddelte selskabet, at det i forhold til licensforliget af  12. juni 1990 forventede at kunne overføre - 
for 1991: 140 mio. kr. mindre, - for 1992: 140 mio. kr. mindre, - og for 1993: 150 mio. kr. mindre. 
 
Et nyt mediepolitisk indgreb var derfor nødvendigt, hvis TV 2 skulle holdes på ret kurs. 
 
Som grundlag for drøftelserne udarbejdede Generaldirektoratet for P&T den 1. juli 1991 en status 
over TV 2’s gæld og betalingsforpligtelser. Gælden var nu i alt på ca. 1,1 milliard kroner, og den 
årlige løbende betalingsforpligtelse var 163 mio. kr.535. Gælden stammede i det væsentlige dels fra 
etableringslånet, dels fra to driftslån fra 1988 og 1989, og hertil kom TV 2 gæld til Telecom A/S for 
sendernettet på nu 477 mio. kr. 
 

 
532 Her citeret efter Frands Mortensens referat, skrevet dagen efter mødet. 
533 Reglerne, der skulle begrænse reklametiden i de lokale tv-kanaler, blev ofte overtrådt, hvad Udvalget vedr. Lokal 
Radio og TV som regel lod passere. Formanden H. H. Brydensholt var tidligere på dagen blevet spurgt af Pernille 
Frahm: “Skal man ikke overholde loven lokalt? Rammeloven?”, hvortil landsdommer Brydensholt ordret havde svaret: 
“Det har du naturligvis – i og for sig – ret i”. 
534 Se referat af møde 68, den 3. juni 1991, pkt. 2, a, 1. 
535 GTP, 4. afdeling, j. nr. 91.1220-21 af 1. juli 1991: “TV 2’s gæld og betalingsforpligtelser”; de årlige 
betalingsforpligtelser er beregnet af mig ud fra oplysninger om lånenes renter og løbetid. 



 453 

Igennem sommeren fremkom der i offentligheden mange forslag til løsning af TV 2’s problemer, og 
næsten lige så mange afvisninger af disse forslag. Blandt forslagene indgik bl.a. nedlæggelse af 
nogle, ja op til halvdelen af tv-regionerne, udskillelse af regionerne fra TV 2-konstruktionen, 
voldsomme besparelser og sendetidsreduktioner, indførelse af EF-Direktivets reklameregler, 
eftergivelse af noget eller hele gælden, overgang til aktieselskab, bestyrelsesmedlemmer udpeget af 
de politiske partier og endelig en forøgelse af TV 2’s licensindtægter.  
 
13.8. TV 2 som A/S? 
Hele denne nærmest uoverskuelige debat blev samlet op af Kommunikationsminister Torben 
Rechendorff i et meget gennemarbejdet forslag, som han havde fået udformet af generaldirektoratet 
for P&T med bistand fra Kammeradvokaten og revisionsfirmaet Price Waterhouse/Seir-Petersen. 
Forslaget blev imidlertid aldrig fremlagt offentligt, men kun brugt i de lukkede forhandlinger 
mellem medieordførerne i efteråret 1991. Offentligheden fik derfor ikke kendskab til forslaget i dets 
helhed og var derfor kun orienteret via de mindre prøveballoner, der var opsendt i en række af 
landets aviser som en del af sommerens debat. 
 
Kommunikationsminister Rechendorffs fortrolige oplæg bestod af to dokumenter, dateret den 1. 
oktober 1991 og fremsendt til ordførerne den 4. oktober536. Det fremgår heraf, at løsningen ifølge 
ministeren burde indeholde disse fire elementer: 
 
“- en bedre økonomisk styring 
- øgede besparelser 
- øgede reklameindtægter 
- udskillelse af regionernes økonomi fra TV 2’s” (s. 2 i Forslag ...) . 
 
Mere specifikt foreslog ministeren: 
 
• TV 2/Danmark omdannes fra 1. januar 1992 til et aktieselskab, hvor TV 2’s gæld til staten på ca. 
580 mio. kr. ved udgangen af 1991 afskrives og omdannes til en aktiepost. Herved  bliver TV 
2/Danmarks egenkapital på 100 mio. kr. 
• TVR gøres til et datterselskab af TV 2/Danmark A/S. 
• TV 2-fonden nedlægges. 
• Den centrale bestyrelses besparelse på 60 mio. kr. for 1992 fastholdes og udbygges de kommende 
år537. 
• TV 2/Danmark finansieres udelukkende af reklamer og reklamereglerne liberaliseres. “Til 
gengæld må TV 2[/Danmark] så klare sig for, hvad der kan indtjenes ad den vej” (s. 5 i Forslag ...) 
• TV-regionernes økonomi udskilles fra TV 2/Danmarks, og de licensfinansieres fuldt ud. Det 
kræver en mindre licensforhøjelse på 4% årligt. De bevarer deres nuværende forbindelse med TV 2. 
 
Ministeren skønnede, at TV 2/Danmark på denne baggrund ville få et overskud i 1992 på 27 mio. 
kr., stigende til 63 mio. kr. i 1994 (s. 2 i Økonomien ...). 
 
Om aktieselskabsdannelsen skriver ministeren: 
 

 
536 “Forslag til afhjælpning af TV 2’s økonomiske problemer” og “Økonomien i forslag til afhjælpning af TV 2’s 
økonomiske problemer”, begge j. nr. 91-2110-1, GPT, 4. afdeling. Kopi af brev og dokumenter i FM’s arkiv. 
537 TV 2-bestyrelsen havde straks, da den fik oplysning om de manglende overførsler fra TVR til TV 2-fonden, beskåret 
sit 1991-budget med 25 mio. kr. og rammeforslaget for 1992 med 60 mio. kr. 
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“[Der] foreslås en aktieselskabsløsning med staten som aktionær, hvorved statens penge sikres så 
godt som muligt. Efter en konsolideringsperiode vil det være muligt for TV 2 at påbegynde 
tilbagebetaling af statens indskud. Det er tanken, at TV 2 A/S ind til videre skal være 100 %’s 
statsejet, men muligheden for senere evt. at frasælge en del af aktierne bør ikke udelukkes” (s. 3 i 
“Forslag ...”). 
 
Altså et forslag, der rummer mulighed for en delvis privatisering af TV 2/Danmark, men som altså 
ikke blev fremlagt offentligt538. 
 
Forlaget blev imidlertid ikke accepteret af forhandlerne, der holdt tæt under hele forløbet. Man skal 
her være opmærksom på, at Rechendorff ikke betragtede dette som et udspil til et nyt licensforlig, 
men som en tilbygning til forliget (s. 2 i Forslaget). Det medfører, at alle forligspartier – som der 
var syv af (!) – skal godkende det. Alle har vetoret, og jeg har ikke kunnet afgøre, hvem der afviste 
idéen. Men en egenkapital på blot 100 mio. kr. var meget lille og faretruende, de svigtende 
reklameindtægter in mente; og udsagnet om, at TV 2/Danmarks programudbud ville blive afhængig 
af reklameindtægterne, kunne næppe motivere public service-tilhængere til at slutte op om 
forslaget. 
 
Resultatet blev i stedet et bredt medieforlig, der blev indgået den 11. december 1991, og som, da det 
blev udmøntet i lov, endte med at få tilslutning fra alle Folketingets partier539. Forliget omfattede 
perioden 1991-1993, og indholdet bestod dels i en udvidelse af TV 2’s reklametid til at omfatte 
10 % af sendetiden, og det samme skulle herefter også gælde for lokal-tv, dels i at TV 2 blev 
fritaget for at betale renter og fik udsættelse med afdragene på de statslån, virksomheden havde 
optaget; endvidere skulle TV 2 spare 60 mio. kr. i 1992 og 1993, og endelig blev antallet af 
bestyrelsesmedlemmer udvidet fra otte til ni. Det sidste for at skaffe plads til endnu en 
socialdemokrat540. TV 2-systemet med TV 2/Danmark, TVR, TV 2-fonden og de otte regionale 
virksomheder samt virksomhedens blandingsfinansiering havde nu fået tilslutning fra alle 
Folketingets partier. Borgfred ventede forude. 
 
Der var dog små tegn på utilfredshed med den løsning, partierne havde tilsluttet sig. Det 
konservative Folkepartis mediepolitiske ordfører Jens Jørgensen sagde således ved 
førstebehandlingen den 14. januar 1992, at “hvis man vil have et ordentligt alternativ [... til DR], så 
er det altså nødvendigt at der er et finansielt grundlag i TV 2, så man kan opretholde en varieret 
programflade og opretholde en kvalitet” (sp. 4947). Han synes hermed at antyde, at den forøgelse af 
TV 2’s samlede reklametid til 10% med ret til fri placering af reklameblokke mellem alle 
udsendelser ikke ville være tilstrækkelig. Men hvad forestiller han sig så? 
 
Det kan muligvis skimtes i følgende formulering. “Det Konservative Folkeparti [...] ønsker [meget 
gerne], at man hurtigt får gang i nogle drøftelser af, hvordan TV 2 kan omdannes til et aktieselskab 

 
538 Og et forslag, der ikke lå langt fra de idéer, Schleimann havde fremført på Medierådslagningsdagen, ligesom 
forslaget er tæt på den konstruktion, der blev drøftet i 1996-97 (afsnit 13.19 og kapitel 17) og gennemført i 2003 
(kapitel 22). 
539 L 165, 1991-92. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (TV  2’s bestyrelse og 
reklameregler for tv). Frem 18. december 1991 FF 4517, som frem A 3599, 1. behandling FF 4945, betænkning B 571, 
2. behandling FF 5825, 3. behandling FF 6246, som vedtaget C 373. Lov nr. 87 af 11. februar 1992. Når 
Fremskridtspartier var med, skyldtes det de øgede reklamemuligheder for lokal-tv, se Betænkningen sp. 572. Og ved at 
få lokal-tv’s reklameandel op på TV 2’s niveau fik Socialdemokratiet rakt en hjælpende hånd til arbejderbevægelsens 
lokal-tv-stationer. 
540 Det blev Poul Koch, der indtrådte som næstformand den 20. marts 1992, referat af møde 73 i TV 2’s bestyrelse. 
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og om muligt således, at økonomien løsnes helt fra regionerne” (sp. 4947). Kan det evt. forstås 
således, at regionerne også kunne “løsnes” fra TV 2/Danmark? Ja, det kunne det nok, men det 
forudsatte, at man kendte Rechendorffs fortrolige forslag, som alle de mediepolitiske ordførere 
imponerende nok holdt mund med under folketingsdebatten. 
 
Helge Sander fra Venstre er inde på noget i samme retning: “[...] selve regionernes fremtid og 
mulighed for at få en anden finansiering [er] jo noget, som vi kan tage op, når vi kommer til 
slutningen af licensforligsperioden” (sp. 4949), dvs. ved udgangen af 1993.  
 
Heller ikke SF og CD var tilfredse med den eksisterende ordning.  
 
SF’s Pernille Frahm: “Vi er slet ikke glade for det forligsresultat, men nu er vi jo med på det. Vi 
synes ikke, man skal vente, til licensforliget er udløbet, med at skaffe nogle ordnede forhold for TV 
2, både hvad det økonomiske og hvad det ledelsesmæssige angår” (sp. 4950). Og Jette Pors fra CD 
kommer med et konkret forslag, der synes at kunne dække indholdet i Jens Jørgensens og Helge 
Sanders udsagn:  
 
“Finansieringsstrukturen er mildt sagt mangelfuld; ikke mindst den økonomiske binding til 
regionalstationerne fortæller tydeligt om de urimelige konkurrencevilkår, som TV 2 må døje med. 
Vi ser da gerne, at man piller den del ud af loven, som i øjeblikket forpligter TV 2 til at betale til 
regionalstationerne; så må vi næsten hellere licensfinansiere dem direkte. [...] Jeg vil også gerne 
sige, at CD ikke har de store indvendinger imod tanken om at gøre TV 2 til et aktieselskab, men det 
må vi drøfte nærmere, når ministeren forhåbentlig snart indkalder til de første forhandlinger om 
fremtidens mediestruktur her i landet” (sp. 4951). 
 
Her fremlægges offentligt og fra Folketingets talerstol i kimform ideen om at omdanne TV 
2/Danmark til et A/S, at løsgøre TV 2-regionerne fra den organisatoriske sammenhæng med 
Kvægtorvet, og at finansiere regionerne med licens. Implicit rummer ideen også forestillingen om, 
at TV 2/Danmark A/S udelukkende kan finansieres via reklamer. Og hvem skulle så eje aktierne? 
Kunne tilhængerne også forestille sig, at et aktiesalg til private kunne tilføre så megen ny kapital, at 
TV 2/Danmarks gæld og langsigtede økonomiske problemer kunne løses på dén måde? 
 
Det kan jeg ikke sige med sikkerhed541. Men utilfredsheden med det indgåede forlig og de 
gældende ordninger var udbredt, selv kommunikationsminister Torben Rechendorff måtte erkende, 
“at vi ikke er færdige med de problemer, som er knyttet til TV 2” (sp. 4956). Han ville derfor 
indkalde til drøftelse af TV 2’s forhold om et års tid. 
 
Men det skulle han ikke komme til at gøre. 
 
13.9. Danmarks Radios kriser 
I januar 1993 fældede Tamil-sagen nemlig Poul Schlüters sidste regering, og Socialdemokratiet 
under Poul Nyrup Rasmussens ledelse dannede regering sammen med CD, De Radikale og 
Kristeligt Folkeparti. Den politiske højrefløj bestående af Venstre, De Konservative og 

 
541 Min tolkning er naturligvis påvirket af Rechendorffs oplæg men også af, at den plan for privatisering af TV 
2/Danmark, der blev fremlagt af VK-regeringen i 2002, fulgte dette mønster: først adskillelse af TV 2/Danmark og 
regionerne, så direkte licensfinansiering af tv-regionerne, derefter fuld reklamefinansiering af TV 2/Danmark og 
omdannelse til A/S og endelig udbud af aktierne. 
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Fremskridtspartiet udgjorde oppositionen sammen med venstrefløjspartiet SF, der på mange 
områder var regeringens støtteparti. 
 
Kulturminister blev socialdemokraten Jytte Hilden, der ikke tidligere havde beskæftiget sig 
indgående med mediepolitik, hvad der nu blev nødvendigt, fordi radio- og tv-området ved 
regeringsomdannelsen blev flyttet fra det ikke eksisterende Kommunikationsministerium542 tilbage 
til Kulturministeriets ressort. 
 
Jytte Hilden overtog derved to omfattende problemkomplekser fra sin forgænger: TV 2 og 
Danmarks Radio. De to institutioner havde hver for sig specifikke vanskeligheder, der krævede 
kraftige politiske indgreb for at blive løst, men deres problemer og de mulige løsninger var også 
gensidigt forbundne. På den korte bane gjaldt det om hurtigt at få splejset et licensforlig sammen, 
da den gamle aftale udløb ved udgangen af 1993. På den lange bane var opgaven at omkalfatre den 
overordnede radio- og tv-struktur, der i 1993 så således ud:  
 
DR havde én tv-kanal og tre radiokanaler. Alle de producerende tv-afdelinger lå i København, 
bortset fra Provinsenheden i Århus. DR rådede over tre radiokanaler med redaktionel ledelse i 
København, hvortil kom otte distrikter i provinsen med begrænset sendetid. TV 2 havde sin centrale 
ledelse af tv-kanalen i Odense og dertil syv selvstændige regionale virksomheder spredt ud over 
provisen samt én i København. Dertil kom TV 2-fonden og det selvstændige reklamesalgsselskab 
TVR. I bunden af den elektroniske mediestruktur fandtes omkring 200 små radiostationer samt ca. 
25 lokal-tv stationer. Og over det hele svævede kommunikationssatellitterne, der sendte 10-15 tv-
kanaler, der i betydeligt omfang blev nedtaget i Danmark via parabolantenner og retransmitteret i 
kabel-tv-anlæg. Alt i alt en struktur, der snarere svarede til et imperium end til en nation med fem 
millioner indbyggere543. 
 
Ud over den specifikke utilfredshed, der er nævnt i forhold til TV 2, var Danmarks Radio i 1993 
endnu præget af de voldsomme kriser, der var brudt ud i lys lue, da DR’s bestyrelse den 8. 
september 1992 fyrede den kunstnerisk kreative, men administrativt udygtige tv-direktør Ingolf 
Gabold. Det medførte et ramaskrig i offentligheden, der så dette som endnu et trist eksempel på, at 
bløde kreative kræfter blev slået til blods mod DR’s betonvægge.  
 
Dagbladet Politiken skrev således i en leder den 10. september 1992: 
 
“TV-programdirektør Ingolf Gabolds korte karriere kaster et deprimerende skær over 
ledelsesforholdene i Danmarks Radio. Afskedigelsen af programdirektøren afslører en institution i 
dyb krise, åbenbart uden vilje eller tilstrækkelig evne til helhjertet fornyelse. [...] Der [er] noget galt 
med beslutningsstrukturen. Sagen om Gabold handler ikke om hans personlige skæbne eller 
eventuelle svagheder. Hvad betyder en enkelt programdirektør i slagtetiden? Sagen handler om 
moseånden. Seerne, dvs. licensbetalerne, er endnu en gang blevet bekræftet i den fornemmelse, at i 
Gyngemosens irgange og magtkorridorer er der andre hensyn, der vejere tungere end hensynet til 
dem”. 
 

 
542 Ikke eksisterende, fordi det kun bestod af Generaldirektoratet for P&T. Men Rechendorff var 
Kommunikationsminister. 
543 Se en mere omfattende beskrivelse af den daværende elektroniske mediestruktur i Mortensen 1992, s. 54-60 og 70-
91. 
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DR’s bestyrelse var selv på det rene med, at virksomhedens problemer stak dybere, end en fyring 
kunne klare. Samtidigt med afskedigelse af Gabold pålagde bestyrelsen generaldirektør Hans 
Jørgen Jensen “... i løbet af de nærmeste måneder [...] at fremlægge en plan for en omstrukturering 
af Danmarks Radios direktion med sigte på en fortsat rationalisering og effektivisering af 
virksomheden”, som det hed i pressemeddelelsen fra den 8. september 1992. 
 
Generaldirektør Hans Jørgen handlede herefter forbløffende hurtigt. Den 15. september redegjorde 
han på et chefmøde for grundtrækkene i den kommende plan, og redegørelsen blev samme dag trykt 
i et ekstranummer af DR’s personaleblad DRåben med overskriften “DR er i alvorlige 
vanskeligheder!”. Han starter sin analyse af DR’s situation således: 
 
“Vi har en aggressiv presse, som fortsætter en sønderlemmende kritik af ledelse, fagforeninger og 
medarbejdere for at være selvbevarende, reaktionære, publikumsfjendtlige, modstandere af enhver 
fornyelse og etableret i et strukturelt morads af grupperinger, der bekriger hinanden, og som ikke er 
i stand til at træffe beslutninger af nogen art og slet ikke hurtigt – fordi de holder hinanden i skak. I 
modsætning til TV 2, som har publikumstække i kraft af bl.a. en hurtig beslutningsproces, en 
fleksibel organisation, en moderne enhedsoverenskomst, seer-interesserede medarbejdere, dynamik 
og vilje til løbende forandring. [...] Vi står over for det politiske beslutningsforum – Folketinget – 
som næsten uanset paritfarve efter min mening deler pressens opfattelse af Danmarks Radio som en 
alt for stor, alt for tung, selvtilstrækkelig, forandringsuvillig institution, der ikke giver den 
forventede valuta for pengene – på et tidspunkt, hvor forhøjelse af skatter og afgifter (og hertil hører 
TV/radiolicensen) ikke er på dagsordenen” (Jensen fremhæver). 
 
Generaldirektørens “store plan” (eller 6-punktsplanen som den også blev kaldt) skal jeg ikke 
gennemgå her. Den blev udformet på tre uger og fremlagt for og godkendt af bestyrelsen den 6. 
oktober. Den rummer først og fremmest en slankning af DR og et forsøg på opgør med forældede 
strukturer og arbejdsgange. Se nærmere herom i ekstranummer af DRåben for 6. oktober 1992. 
 
DR’s krise var ikke et isoleret dansk fænomen, men et eksempel på de omfattende problemer, som 
næsten alle de gamle public servicevirksomheder i Vesteuropa havde på daværende tidspunkt, hvor 
de nye, private og kommercielle tv-virksomheder buldrede frem via satellitter, kabler og i nogle 
tilfælde også sendte på hidtil ubenyttede terrestriske frekvenser544. 
 
En rapport til Nordisk Ministerråd i juni 1992 (Mortensen 1992a) havde  beskrevet 
problemkomplekset som sammensat af flere delvist forbundne kriser: en politisk krise pga. de 
gamle institutioners tilknytning til socialdemokratierne og velfærdsstaten; en produktionskrise, der 
var resultat af ressourceforbrug til den alt for store gruppe af mellemledere, der udgjorde et 
beskyttende lag mod den politiske kontrol, og af fagforeningernes store indflydelse; en alderskrise 
pga. disse virksomheders store vækstfase for 20 år siden i 1970erne efterfulgt af, at fastansatte ikke 
blev fyret ved senere nedskæringer; en kulturkrise som følge af den stærke mellemlagskultur hos 
medarbejderne. Alt dette skabte en legitimationskrise, der gjorde det vanskeligt at løse den 
økonomiske krise, der nærmede sig hurtigt545. 
 
Når jeg inddrager dette omfattende problemkompleks i denne sammenhæng er det for at vise de 
mediepolitiske rammer, som omsluttede debatterne op til de efterfølgende medieforlig. TV 2’s 
organisatoriske og økonomiske problemer var forbundet med DR’s via den fælles licens og via tv-

 
544 Jfr. de mange klager til Kommissionen i midten af 1990erne, jfr. afsnit 12.3. 
545 Se Mortensen 1992b s. 81-84 for en uddybning. 
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regionernes usikre status og kunne kun løses, hvis politikerne samtidigt forholdt sig til DR – således 
som det også havde været tilfældet ved etableringen af TV 2-systemet. Hvis der havde været bred 
accept af, at Danmarks Radio kunne løse alle de nævnte kriser i løbet af overskuelig tid, var der 
måske sat spørgsmålstegn ved nødvendigheden af også at have TV 2 som en statslig, politiker-styret 
virksomhed med statsstøtte og public service-forpligtelser.  
 
13.10. De første tanker om privatisering af TV 2 
Jytte Hilden prioriterede at få de umiddelbare økonomiske problemer hos DR og TV 2 neutraliseret 
via et hurtigt licensforlig. Så blev der tid til at analysere og senere beslutte sig for at løse de 
strukturelle forhold. 
 
Men andre deltagere i den mediepolitiske debat ønskede hele problemkomplekset sat på 
dagsordenen med det samme. Det var startet allerede før Schlüter-regeringens skibbrud, da Venstres 
mediepolitiske ordfører Helge Sander i november 1992 udsendte en lille pjece med titlen “Frihed i 
medierne i 90’erne” (Sander 1992). Heri foreslår han Danmarks Radio delt i tre, måske fire 
selvstændige enheder: én radioenhed med tre kanaler; en tv-enhed med én kanal; en selvejende 
kulturinstitution for DR’s i alt fem kor og orkestre; og endelig kunne det overvejes at udskille 
teknikken i en selvstændig afdeling (s. 2)546.   
 
Han mener, at TV 2 skulle være helt reklamefinansieret med de lempeligere regler fra EF’s TV-
Direktiv (dog uden breaks), og at DR’s smalle programmer skulle finansieres via licens og de andre 
efter et taxameter-princip (pay pr. view). TV 2-regionernes særlige forhold omtales ikke. Den fjerde 
radiokanal, som der var ledige frekvenser til (jfr. afsnit 13.3), skulle ikke ibrugtages i øjeblikket, 
men når det skete, skulle det ske uden for Danmarks Radios regi. 
 
Den 17. januar 1993 udbyggede Helge Sander i Morgenavisen Jyllands-Posten sit og Venstres 
forslag med en ny tv-kanal. Udgangspunktet var, at seerne fik for lidt regionalt tv for pengene. De 
otte regionale tv-stationer kostede 250 mio. kr. årligt, og det gav hver regionale station 28 minutters 
daglig nyhedsudsendelse. Danmarks Radios havde en provinsafdeling i Århus, der brugte omkring 
100 mio. kr., og som sendte knap 300 timer om året. Venstres plan gik da ud på følgende: 
 
“• De otte regionalstationer fjernes fra TV 2 og provinsafdelingen trækkes ud af Danmarks Radios 
regi. Sammen skal de danne den nye Danmarks Kanal, som har hovedsæde i Århus. 
• Den nye kanal skal sende ca. fire-seks timer om dagen. Heraf må gerne være en del 
genudsendelser. 
• Danmarkskanalen skal klare sig for de ca. 350 millioner kroner om året, der allerede nu er sat af til 
provinsfjernsyn. 
• Kanalen skal udelukkende være licensfinansieret. Altså ingen reklamer. [...] 
• Kanalen skal udelukkende sende dansk-producerede programmer om danske forhold. Dog med 
mulighed for samproduktion med de øvrige nordiske lande”. 
 
Artiklen slutter med nogle sendetekniske overvejelser, der senere skal indgå i fortællingen med 
betydelig vægt. 
 

 
546 Ideen med at udskille teknikken som et særligt selskab findes allerede i “Det liberale principforslag” fra starten af 
1980erne, se afsnit 6.6.1. 
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“Rent teknisk skulle der på UHF eller VHF-nettet være kapacitet til en tredje dansk TV-kanal, og 
Helge Sander vil snarest muligt bede kommunikationsministeren undersøge de tekniske og 
økonomiske forhold til bunds”. 
 
Hermed var strukturdebatten skudt i gang med et forslag, der som det ses splitter DR i tre måske 
fire enheder, fjerner Provinsenheden og slå den sammen med TV 2’s tv-regioner til en ny 
Danmarkskanal. TV 2/Danmark er herefter isoleret og skal klare sig for reklameindtægterne. Dele 
af DR skal finansieres af licens, andre dele af pay pr. view. 
 
Økonomi-problemet blev snart derefter bragt i spil igen. Den 22. februar 1993 indledte TV 2 sin 
offensiv op til det kommende medieforlig med et krav om 150 mio. kr. i ekstra årlig licens. Først 
fremført af informationschefen Niels Jørgen Langkilde og af TV 2’s adm. direktør Tøger 
Seidenfaden (der havde afløst Schleimann) i Audiovisuelle Medier, senere gentaget af Seidenfaden 
i Information den 25. februar og i Berlingske Tidende den 26. februar. I den sidste version med et 
tilføjet ønske om gældssanering og denne trussel: “enten går vi rabundus eller også må vi optage 
nye lån”. Politikerne over en bred kam – Jens Bilgrav-Nielsen, Helge Sander, H. P. Clausen, Bente 
Juncker - svarede igen med at afvise at opkræve mere licens hos seerne, og de ville heller ikke tage 
pengene fra DR (se Information, Morgenavisen Jyllands-Posten og B.T. den 27. og Berlingeren den 
28. februar). TV 2’s bestyrelsesformand Jørn Henrik Petersen fastholdt, at “der vil ikke blive lagt 
op til et slagsmål med DR om penge. Stationerne har hver deres berettigelse, så der må blive tale 
om en forøgelse af licensbetalingen”. 
 
Herefter koblede Jørn Henrik Petersen i Information den 2. marts 1993 økonomidiskussionen 
sammen med strukturdelen: 
 
“TV 2 er født i gæld, og det har politikerne vidst siden 1986. Politikernes udtalelser er et led i en 
rituel pardans. De ved udmærket godt, at gælden ikke er oparbejdet, fordi vi er nogle letsindige 
hoveder. Gælden skyldes ene og alene, at vi fra starten ikke blev udstyret med en egenkapital, men 
blev henvist til at låne alle pengene til etablering og sendemaster. Ikke én krone af gælden skyldes 
en overskridelse af de budgetter, som politikerne har godkendt i Finansudvalget. [...] det er rigtigt, 
at vi går fallit, hvis politikerne ikke gør noget. Men da vi fik bevilget fritagelsen [for et betale renter 
og udskydelsen af afdrag ved forliget i 1991], var det fremherskende politiske signal, at man inden 
udgangen af 1993 skulle finde en varig løsning, så vi ikke bare skulle skubbe denne gæld foran os. 
[...] Løsningen er enten gældseftergivelse eller konvertering af gælden til ansvarlig statskapital i TV 
2”.  
 
Altså forslag om omdannelse af TV 2/Danmark til et A/S og dermed også en implicit frakobling af 
TV 2-regionerne. Tanken om et statsligt A/S blev senere gentaget i TV 2’s officielle 
budgetindstilling til ministeren den 29. marts 1993, hvor også ønsket om 154 mio. kr. ekstra til 
styrkelse af programudbuddet optrådte igen547. 
 
Den 9. marts offentliggjorde DR sit ønske til det nye licensforlig, som man forudså ville løbe i tre 
år: budgetrammen skal øges med 3% årligt, og DR skal desuden have et engangsbeløb på 275 mio. 
kr. til nybyggeri, omskoling, nye talenter og fratrædelsesordninger. Endelig ønskede DR at overtage 
den fjerde radiokanal, jfr. afsnit 13.3. Det hele kunne klares uden licensforhøjelser, idet beløbene 

 
547 TV 2-bestyrelsens møde 85 den 29. marts 1993, referatets pkt. 3. 
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kunne hentes fra Radiofonden, der ved udgangen af 1992 havde en opsparet formue på 323 mio. 
kr.548. 
 
På denne baggrund, hvor både DR og TV 2 ønskede store udvidelser af deres statsstøtte, fremkom 
Venstres mediepolitiske ordfører Helge Sander med det første forslag om helt at privatisere TV 
2/Danmark.  
 
Det skete søndag den 14. marts 1993 på Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings 
repræsentantskabsmøde i Snoghøj. Hans udtalelser blev via et Ritzau-telegram refereret i 
Berlingske Tidende, Politiken og Information dagen efter, og jeg citerer fra Informations mest 
udførlige gengivelse, der havde denne rubrik: “Ordfører vil sælge TV 2”: 
 
“På mødet sagde Helge Sander, at TV 2s økonomiske krise og Danmarks Radios helt ublu krav om 
et øget licensbehov på 275 mio. kroner bør resultere i en holdbar tv-løsning i Danmark. Hvis man 
sammenholder de foreløbige politiske meldinger om TV 2s gæld på 1 mia. kroner, så er der ikke 
stemning for øget licensbetaling, overførsel af midler fra Radiofonden eller anden politisk 
nødhjælp. Derfor bør et salg af TV 2s hovedstation i Odense til private meget nøje undersøges. 
Samtidig skal TV 2-regionerne slås sammen med Danmarks Radios provinsenhed i Århus [til en 
Danmarkskanal]. [...] Jeg er ikke i tvivl om, at TV 2 Odense vil være let at sælge. Den eneste 
betingelse vil være, at reklamereglerne sidestilles med EF-reglerne, som gælder for vore nabolande 
og satellitterne, og så skal regeringen tvinge TV3 til at overholde disse bestemmelser”.  
 
Den 21. marts 1993 oplyser Sander til Politiken, at “vi er fem i Venstres folketingsgruppe som 
forbereder et oplæg om TV 2s fremtid. Vi har allerede kontakt til to interesserede konsortier af 
danske virksomheder, som har nævnt, at omkring halvanden milliard kroner for TV 2-Danmark er 
en realistisk pris”. 
 
Sander gentog pointerne på Venstres mediekonference i Vejle den 27. marts 1993 – her i Ritzaus 
version: 
 
“[Helge Sander] fastholdt, at hverken de danske seere eller staten skal overtage TV 2s store gæld og 
gentog, at Venstre går ind for, at stationen kommer til at stå på egne ben og udelukkende bliver 
reklamefinansieret. Samtidig skal driften overlades til et koncessioneret selskab på samme måde, 
som det er sket med de tilsvarende nye stationer i Norge og Sverige [dvs. det privatejede TV 
2/Norge og det privatejede svenske TV4], og lovgivningen skal sikre, at stationen bliver på danske 
hænder ved at begrænse indflydelse fra udenlandsk kapital. Endelig mener Helge Sander, at en ny 
tredje tv-kanal skal overtage TV 2s forpligtelser til at sende regionale stationer”549. 
 
Endelig sammenskrev Helge Sander sine tanker om et privat TV 2 og dets placering i et omdannet 
dansk elektronisk mediesystem til en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten den 19. maj 1993. 
 
Han peger på, at TV 2’s blandingsfinansiering, der var en del af 1986-loven, for Venstre har været 
en overgangsforanstaltning. Og det har de oprindelige klare alsidighedskrav i lovens § 15 k, stk. 1 
åbenbart også været. Sander skriver: 
 

 
548 Se Danmarks Radio: Beretning og regnskab 1992, s. 21. DR’s budgetforslag omtalt udførligt i bl.a. Berlingske 
Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten, Information og B.T. den 9. og 10. marts 1993. 
549 En lidt forkortet version findes i B.T. og Berlingske Tidende den 28. marts 1993. 
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“I dag ved vi, at reklamer kan finansiere TV 2. Derfor har vi også i de kommende forhandlinger 
som mål, at TV 2 bliver en ren kommerciel TV-station, der ikke længere skal have andel i 
licenspengene. Målet med to danske TV-stationer har for Venstre aldrig været, at de skulle ligne 
hinanden – at TV 2 skulle gå i Danmarks Radios fodspor. Det krav om alsidighed, som forpligter 
Danmarks Radio, påhviler ikke TV 2. TV 2 skal først og fremmest give seerne et dansk udbud af 
god kvalitet i konkurrence med de efterhånden mange udenlandske TV-stationer, vi kan modtage. 
Skulle TV 2 have ambitioner om at indtage rollen som public service-kanal i konkurrence med DR, 
kan de godt skrinlægge den plan” (jeg fremhæver). 
 
Han gentager sit forslag om, at TV 2 skal sættes på aktier og sælges, men betingelserne er nu mere 
præcise end tidligere: “[...] maksimalt 20 pct. af aktierne [må] ejes af udenlandske selskaber, og 
ingen dansk gruppering må eje mere end 20% af aktierne. Der gives koncession for en 10-årig 
periode. Det nye koncessionerede selskab skal samtidig påtage sig at afdrage og forrente den gæld 
på ca. 1 mia. kr. som er oparbejdet, siden TV 2 blev etableret”. 
 
Man kunne måske anføre, at det ikke umiddelbart ser ud til at blive let at sælge en sådan tv-kanal 
med en gæld på en milliard kr., og desuden må det nævnes, at kravet om, at udenlandske selskaber 
maksimalt må eje 20%, er en overtrædelse af EF-Traktatens forbud imod 
nationalitetsdiskrimination, dvs. et traktatbrud. 
 
Men måske kunne et salg alligevel realiseres, idet Helge Sander har andre, nye elementer i 
forslaget. Han ønsker TV-Direktivets reklameregler indført og nu med breaks. Jeg citerer: 
 
“[Reklamereglerne] går i korthed ud på, at reklamer skal placeres mellem programmerne eller i 
naturlige pauser. Nyheder, aktualitetsprogrammer, børneprogrammer og dokumentarfilm kan ikke 
afbrydes, hvis de er kortere end 30 minutter. [...] ved at indføre disse regler vil TV 2 blive ligestillet 
i konkurrencen med andre, hvilket må være en forudsætning for at få interesserede til at søge 
koncessionen. TV 2’s reklameselskab bør overføres til den koncessionerede virksomhed” (jeg 
fremhæver). 
 
Og der er yderligere fordele for de kommercielle stationer i forslaget. Danmarks Radios 
programudbud skal beskæres, så de kommercielle får lettere ved at tjene penge: 
 
“Danmarks Radio [skal] i sin programvirksomhed sigte imod alle målgrupper i samfundet og være 
forpligtet til at varetage de minoritetshensyn og interesser, som de kommercielle kanaler ikke 
imødekommer. Frygten for derved at miste markedsandele bør ikke føre til, at Danmarks Radio 
slækker på kvalitetskravene, og derfor skal denne forpligtelse ledsages af en ret - eller måske en 
pligt – for Danmarks Radio til at undlade at anvende licensmidler i konkurrencepræget kappestrid 
med kommercielle kanaler. Det vil sige, at Danmarks Radio ikke nødvendigvis skal gå ud i 
økonomisk konkurrence med andre for at dække f.eks. dyre sportsbegivenheder som tenniskampe, 
udenlandske underholdningsserier o. lign., der naturligt finansieres af reklamer eller sponsorater”. 
 
Der er tale om et forslag til en dybtgående forandring af det danske tv-landskab. DR skal først deles 
op i en radiodel og en tv-del, og teknikken skal måske skilles ud i et særligt selskab. 
Provinsenheden skal fjernes fra DR, der herved på tv-området bliver en ren københavner-kanal. DR 
skal servicere alle målgrupper og være særlig forpligtet over for minoriteter og de interesser, som 
de kommercielle stationer ikke beskæftiger sig med. DR’s programudbud skal med andre ord være 
et supplement til det kommercielle udbud. Dette understreges af, at DR ikke skal anvende 
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licensmidler til at erhverve, dvs. ikke skal sende de kommercielt attraktive sportsbegivenheder og 
udenlandske underholdningstilbud, som de kommercielle kan tjene penge på. Public service 
broadcasting reduceres til at være det, de kommercielle ikke kan tjene penge på550. 
 
I modsætning hertil skal TV 2/Danmark ikke være en public service-kanal og ikke have 
alsidighedsforpligtelser. Tv-regionerne skal frakobles og sammen med DR’s Provinsenhed udgøre 
en licensfinansieret Danmarkskanal. TV 2/Danmark skal sammen med TVR sælges til private og 
udelukkende finansieres af reklamer og sponsorater. Det danske forbud imod reklamebreaks skal 
ophæves. 
 
Resultatet ville blive et forpjusket og svagt DR-TV med lave seertal og svigtende legitimitet og med 
stor sandsynlighed på vej mod havari. Omvendt synes modellen at rumme mulighed for, at det 
private TV 2 med de opstillede fordele, breaks og manglende krav om alsidighed kunne blive en 
god forretning. Der er dog lige milliardgælden, der trækker i modsat retning. 
 
Jeg skal senere i afsnit 13.18.2 vende tilbage til Venstres og Sanders forslag, der mærkeligt nok 
ikke kom til at indgå aktivt i de mediepolitiske forhandlinger i 1993. Jeg har kun fundet ét udsagn, 
der indirekte forholder sig til planen. Den 27. maj 1993 refererer Berlingske Tidende, at H. P. 
Clausen til TV3 Nyt har udtalt: “Allerede i 1986, da vi havde besvær med at forhandle TV 2 hjem, 
mente jeg, at løsningen burde have været en privatejet model. Vi har set, at man finder det naturligt 
både i Sverige og Norge”. H. P. Clausen anfører videre, at det ville gavne friheden og 
mangfoldigheden i det danske mediebillede, hvis TV3 kunne søge 100 pct. landsdækkende 
distribution. Det sidste venter jeg tilbage til i afsnit 13.14.4 og afsnit 13.15. 
 
13.11. Ny Mediekommission 
Jytte Hilden havde som sagt ønsket at starte med de umiddelbare økonomiske problemer. I en 
radioudsendelse den 15. februar 1993 med titlen ”Ministeren tager imod” havde Hilden afvist straks 
at gå efter det “store” struktur-forlig, men i stedet “øve mig lidt på det første forlig – og så se, hvad 
kan det næste store brag være på det område”551. 
 
Tingene udviklede sig imidlertid hurtigere, end de fleste havde forudset.  
 
Socialdemokratiets medieudvalg havde i slutningen af 1992 indkaldt til en konference om 
“Arbejderbevægelsen og kvalitet i medierne”, der skulle afholdes på Esbjerg Højskole den 6. og 7. 
marts 1993. Mellem mødeindkaldelsen og afholdelse af konferencen var Socialdemokratiet kommet 
i regering, så i debatpanelet lørdag aften den 6. marts 1993 sad der tre ministre: Statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen, Kulturminister Jytte Hilden og Trafikminister Helge Mortensen, der i en 
årrække havde været partiets mediepolitiske ordfører. 
 
Målet var “at afklare, synliggøre og profilere Socialdemokratiets mediepolitik”552. Her var der to 
problemkomplekser: dels arbejderbevægelsens egne medier – dvs. de tre dagblade, Det fri Aktuelt, 
Ny Dag og Bornholmeren, og de mange lokale radio- og tv-staioner -  og dels Socialdemokratiets 
holdning til de offentligt ejede medier, dvs. DR og TV 2 med regioner. 

 
550 Jfr. TvDanmarks klage til Kommissionen over TV 2 (afsnit 21.4.3) og SBS’s og Viasats argumenter, nævnt i 
Kommissionens 2004-Beslutning (afsnit 21.4.6). 
551 Her citeret efter DR’s båndudskrift af udsendelsen i DR’s Nyhedsresumé for den 15. februar 1993. 
552 Efter konferencen udsendte Socialdemokratiets Medieudvalg 1993 en fyldig rapport med den ejendommelige titel 
“Pressens nye start”. Alle referater og citater er herfra. 
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Både de lokale elektroniske medier og de tre dagblade havde det økonomisk set meget svært, og 
Det fri Aktuelts chefredaktør Lisbeth Knudsen forudså, at dagspressen i almindelighed var så hårdt 
presset, at der om ti år kun ville være ca. 16 ud af 45 dagblade tilbage. Noget måtte gøres for at 
hindre dette. Hertil kom, at der på konferencen var udbredt utilfredshed med resultaterne af 
konkurrencen mellem DR og TV 2; den førte til faldende kvalitet i programudbuddet. Men hvis 
strukturen skulle ændres, og hvis der skulle tages hensyn både til satellitudviklingen og de 
vanskelige forhold for lokalmedierne, hvad var da løsningen? 
 
Kvalitetsproblemet, der var konferensens nøgleord, strakte sig imidlertid længere end til 
utilfredsheden med konkurrencen mellem DR og TV 2. Emnet for lørdagens paneldiskussion var 
forholdet mellem politikere og journalister, og en af de indbudte deltagere var Christiansborg-
journalisten Kate Bluhme. I stedet for at beskæftige sig med omgangsformerne, samarbejdet 
mellem politikere og journalister og journalisternes manglende kompetencer, som nok skulle 
komme frem, valgte hun en anden tilgangsvinkel: Journalisternes manglende efteruddannelse, jfr. 
afsnit 9.3.5. Hun skriver i en mail til Frands Mortensen i august 2009553: 
  
“Men fra DJ-arbejdet, hvor jeg jo især beskæftigede mig med mediepolitik, uddannelse og 
efteruddannelse, vidste jeg, at efteruddannelsen i branchen led under en konstant mangel på midler 
– og i den netop i de uger verserende overenskomstforhandling var det, som altid, et tema, hvor stor 
en promille af det samlede resultat som skulle afsættes til Pressens Uddannelsesfond og dermed til 
efteruddannelse.  
  
Så jeg lavede et oplæg, som handlede om, at ja, det kunne godt være, at kvaliteten i medierne, som 
konferencen jo handlede om, ikke var, som politikerne kunne ønske sig, men at politikerne burde 
tage et medansvar i stedet for blot at skyde på medierne. Og når nu 'arbejderbevægelsen' var 
kommet i regering igen, og når nu 'livslang læring' var et slagnummer for denne regering (hvilket 
det som bekendt var), burde det vække til overvejelse, at stort set al efteruddannelse af journalister i 
Danmark skete for mediernes og journalisternes egen regning, nemlig finansieret af 
overenskomstmidler og driftsmidler. Jeg havde fundet nogle tal frem, som dokumenterede 
oplysningen - så vidt jeg husker var der nogle få snese tusinde offentlige kroner i efteruddannelsen 
på grund af tilskud til offentligt ansatte journalisters og måske arbejdsløses kurser. 
  
Jeg husker, at oplysningen kom helt bag på Poul Nyrup, som i en pause eller efter debatten kaldte 
mig til side og spurgte, om det virkelig var rigtigt. Og det var det jo”. 
 
Kate Bluhme tør ikke sige, om Nyrup havde ideen med hjemmefra,  
men resultatet af lørdagens paneldiskussion blev, at han oplyste, at han ville nedsætte en hurtigt 
arbejdende mediekommission. Efteruddannelse skulle være et tema554, og desuden skal den “blandt 
andet se på den trykte presses vilkår, EFs indflydelse på mediebilledet og radio-TV-områdets 
udvikling efter, at DRs monopol er brudt” (rapportens s. 14). 
 

 
553 Mail fra Kate Bluhme til Frands Mortensen “Om konferencen i Esbjerg”, 29. aug. 2009 13.10.23 GMT+02:00. I 
FM’s arkiv. 
554 Og det blev det i betydelig grad. Der kom en selvstændig Betænkning om emnet (Betænkning om Journalistisk efter- 
og videreuddannelse (Betænkning nr. 1294/1995)), der senere førte til oprettelse af Center for Journalistisk 
Efteruddannelse. 
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Herved var det aktuelle økonomiproblem og den langsigtede strukturreform skilt ad og placeret i 
hver sin organisatoriske ramme: Jytte Hilden og Kulturministeriet kunne beskæftige sig med de 
øjeblikkelige og uopsættelige problemer, medens den påtænkte mediekommissionen blev placeret i 
Statsministeriet, og her skulle de langsigtede strukturproblemer analyseres. 
 
Jytte Hilden var uden tvivl skuffet, og da den nye mediekommission med mere end et års 
forsinkelse kom i gang i foråret 1994, udviklede der sig ikke noget smidigt samarbejde mellem 
Hildens kulturministerium og Nyrups Medieudvalg, som blev kommissionens endelig navn555. 
Hvad Medieudvalget nåede frem til på TV 2-området, fortæller jeg om i afsnit 13.16. 
 
13.12. Snævert licensforlig 
Medens statsministeriet med Nyrups personlige rådgiver Ralf Pittelkow som ankermand arbejdede 
på at udforme Medieudvalgets endelige kommissorium og udpege medlemmerne, forsøgte Jytte 
Hilden at splejse det brede licensforlig sammen, som statsministeren uden tvivl ønskede. Og i den 
forbindelse inddrog hun for første gang i et licensforlig og overraskende for de fleste filmpolitikken 
– uden tvivl fordi hun selv ønskede et tættere samarbejde mellem tv- og filmmediet, men også at 
taktiske årsager556. 
 
Venstremanden Jørgen Kleener var nemlig i 1993 formand for bestyrelsen for Det danske 
Filminstitut, og han havde igennem et år ifølge egne oplysninger i Årsberetningen for Det Danske 
Filminstitut for 1992557, arbejdet på at udvide samarbejdet mellem de danske tv-virksomheder og 
filminstituttet. Kleener, der i årevis havde været en central person ved udformningen af Venstres 
mediepolitik, førte senere i foråret 1993 sine ideer frem i mediedebatten, dels i udtalelser til 
pressen, dels i en kronik i Politiken558. Heri skrev han: 
 
“At TV 2 Danmark ikke indgår i flere danske [spillefilm-]produktioner skyldes ikke ond vilje, men 
primært en håbløs økonomi. Stationen har nu udsigt til delvis gældssanering og flere licensmidler. 
DR-TV er tilsyneladende begyndt at sanere ud i tunge rutiner og traditioner og bliver en mere 
effektiv institution, der igen får mulighed for at ansætte nye medarbejdere. Kulturministeren har 
ikke lagt skjul på, at TV-stationernes forbedrede betingelser må resultere i, at der producere mere 
dansk TV-fiktion og afsættes flere midler til investering i danske spillefilm, så forhåbentlig er der 
omsider lagt op til,  at TV-stationerne tager et større ansvar for produktionen af dansk film. Det 
svære bliver selvfølgelig at finde samarbejdsformer, som både TV- og filmbranchen kan leve med 
og få noget ud af, men det må kunne løses”. 
 

 
555 Det fri Aktuelt [formodentlig Lisbeth Knudsen] skriver den 3. januar 1995: “Kulturministeren har aldrig været 
begejstret for ideen om nedsættelsen af medieudvalgt, men alligevel må hun nu tage et politisk hensyn til, at udvalget er 
en realitet”. 
556 Hilden havde på Esbjerg-konferencen den 6. marts talt varmt for et tættere samarbejde mellem film og tv, der nu 
igen lå i det samme ministerium (s. 17).  Socialdemokratiet, SF og De Radikale havde den 18. december 1992 fremsat 
et fælles beslutningsforslag i Folketinget om en lille novellefilmfond, der skulle få penge fra DR, TV 2, Det danske 
Filminstitut og Statens filmcentral i forholdet 2:2:1:1 – i alt 12 mio. kr. Se B 48, 1992-93, frem FF 4303, som frem A 
6121. Trukket tilbage den 13. april 1993. 
557 Omtalt i Det fri Aktuelt den 24. marts 1993. Filminstituttet har ikke kunnet fremskaffe selve årsberetningen, og den 
findes ikke på Det kgl. Bibliotek. 
558 F.eks. i Politiken den 19. maj og 18. juni 1993. Kronik i Politiken den 28. maj 1993. 
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Kunne Jytte Hilden samle regeringspartierne om et fælles udspil559, kunne en inddragelse af 
licenspenge til finansiering af danske spillefilm måske bane vejen for Venstres tilslutning til et 
medieforlig, og så turde De Konservative næppe stille sig uden for. Hildens redningsforsøg var et 
udtryk for, at TV 2-loven ikke havde givet det økonomiske løft, som filmbranchen havde håbet på, 
og som politikerne måske havde troet på. 
 
Den 22. juni 1993 havde Jytte Hilden opnået enighed blandt de fire regeringspartier, og hun sendte 
herefter sit udspil til oppositionen, DR og TV 2560. 
 
Indholdet var følgende: 
 
Forliget skulle omfatte fire år, hvad der var nyt. Licensen forhøjes med 2,5% årligt de kommende 
fire år.  
 
“[Der] er afsat i alt 180 mio. kr. over 4 år øremærket til dansk filmproduktion” (s.1).  
 
TV 2’s andel af licensmidlerne skal stige som det fremgår af tabel 13.25: 
 
Tabel 13.25. TV 2’s licens i mio. kr. og TV 2’s andel af den samlede licens 1994-1997 ifølge Hildens udspil af 22. juni 
1993. 1993 med som reference 
 
    1993 1994 1995 1996 1997 
Samlet licens   2328 2413 2473 2535 2598 
TV 2’s licens   143 304 323 342 361 
TV2’s andel i %   6,1 12,6 13,1 13,5 13,9 
Reklameindtægter  660 660 660 660 660 
TV 2’s licens’ andel 
i % af TV 2 indtægter  17,9 31,5 32,9 34,1 35,3 
 
I 1994 mere end fordobler TV 2 sit licenstilskud, og derefter stiger TV 2’s andel af den samlede 
licens fra 12,6% til 13,9%. Licensens andel af TV 2’s samlede offentlige tilskud forøges fra 17,9% i 
1993 til 35,3% i 1997. TV 2 fjerner sig derfor mere og mere fra Torben Rechendorffs og senere 
Helge Sanders ønske om, at TV 2 udelukkende skulle finansieres ved salg af reklameplads. Det er 
en markant ændring i Socialdemokratiets holdning til TV 2. 
 
For DR var udviklingen også foruroligende, idet TV 2’s andel af den samlede licensindtægt var 
stigende, hvorved de to virksomheders økonomi blev knyttet tættere sammen. Genereldirektør Hans 
Jørgen Jensen havde således allerede den 18. juni udtalt til AudioVisuelle Media: 
 
“Jeg synes personligt, det bedste for seerne ville være et valg mellem to helt forskelligt funderede 
TV-stationer. En ren kommerciel og en licensfinansieret. Det ville være en mere ægte valgmulighed 
[...] Selvfølgelig kan det lade sig gøre, at TV 2 måske får en større del af licensmidlerne, men så 

 
559 - og det var måske ikke så let. Både repræsentanter for De radikale og CD havde den 27. februar udtalt sig imod 
licensforhøjelser. Hilden sagde i TV 2’s program Her & Nu den 25. maj 93 følgende: “det er et puslespil at få fire 
regeringspartier, at få respekt for, hvad vi synes. Der er meget forskellige holdninger og spændinger også – men det kan 
jo være lidt kreativt – og derefter så er det faktisk mit ønske at lave et rigtigt bredt forlig [...]”. Her citeret efter DR’s 
Nyhedsresumés båndudskrift. 
560 En fax-kopi sendt fra ministersekretæren den 23. juni kl. 10:27 findes i FM’s arkiv. Jeg citerer fra den i det følgende. 
Titlen er: “Danmarks Radio og TV 2 de næste 4 år. Forslag om økonomiske rammer for Danmarks Radio og TV 2 
1994-97. J. nr. 92:9/9999-7, kwr150”. 
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kommer programmerne bare til at ligne hinanden på en anden måde end nu. ’Truslen’ om, at vi fra 
nu af skal slås med TV 2 om licensmidlerne til Dommedag, er nok uundgåelig under alle 
omstændigheder”. 
 
I forhold til DR’s og TV 2’s ønsker så udspillet således ud, jfr. tabel 13.26, der er hentet fra 
forslagets bilag 2: 
 
Tabel 13.26. Ønsker og ønskeopfyldelse i Hildens udspil af 22. juni 1993 
 
Ønsker     Opfyldelse     
Danmarks Radio 
Uændret licens    2,5% pr. år 
3% stigning i budgetramme  2% 
Flere penge til licenskontor  nej 
30 mio. kr. til nye talenter   ja 
25 mio. kr. til omskoling   ja 
70 mio. til fratrædelse   ja 
150 mio. til nybyggeri   nej 
Reservering af P4 til DR   nej 
 
TV 2     
154 mio. kr. til dansk produktion ca. 100 mio. kr. 
Indefrysning af statslån   ja 
Eftergivelse af sendernetslån  nej 
Eftergivelse af driftslån   nej, men 33 mio. om året til renter/afdrag 
TV 2 omdannes til A/S   nej 
Flere penge til TV 2 Bornholm  ja 
Statsgaranti opretholdes   ja 
 
Hertil kom som nævnt de 180 mio. kr. til dansk film, som ingen af tv-stationerne havde haft på 
deres ønskeseddel. 
 
Jytte Hildens udspil blev modtaget positivt af DR og TV 2, og filmbranchen jublede over de 180 
mio. kr. til film. De politiske forhandlinger gik så småt i gang, men blev derefter udskudt pga. 
sommerferie, men måske også fordi TVR’s direktør fremkom med en overraskende melding. 
 
Ifølge B.T. for den 1. juli 1993 melder Michael Metz Mørch, der havde afløst Jens Howitz som 
direktør for TVR, at det slet ikke er nødvendigt at sætte licensen så drastisk op, Danmark kan blot 
nøjes med at følge TV-Direktivets reklameregler, endda uden breaks. Hvis TV 2 fik lov til at sende 
reklamer i 15% af sendetiden samt reklamere for øl og håndkøbsmedicin vil det i 1994 indbringe 
ekstra henholdsvis 40 mio., 25-30 mio. og 15 mio. kr. – dvs. ca. 85 mio. kr. tilsammen, og i 1995 
kunne indtjeningen øges med 120-125 mio. kr. “Den meddelelse fra TV 2 Reklame kom som en 
bombe i licensforhandlingerne, og fik i går kulturministeriet og politikerne til at udskyde afgørelsen 
[om licensforliget] en måned”, skriver B.T. 
 
Det har formodentlig også spillet en rolle, at der opstod usikkerhed om anvendelse af filmpengene. I 
forligsteksten stod der som citeret, at de 180 mio. kr. var øremærket til dansk filmproduktion. 
Kunne politikerne rent faktisk øremærke, hvad DR’s og TV 2’s tildelte statsmidler skulle anvendes 
til? Var det ikke et angreb på deres redaktionelle frihed? 
 
Den 6. juli 1993 forsøgte Jytte Hilden at undgå at få dette ømtålelige spørgsmål besvaret ved at 
håbe på en frivillig aftale: “det ville være en drøm, hvis Filminstituttet, DR og TV 2 selv kunne 
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forhandle sig frem til en aftale” (fra Information). Hun ville derfor overlade det til de tre parter at 
finde ud af, hvordan de 180 mio. kr. over de næste fire år skulle administreres. Jørgen Kleener 
bekræftede, at der forhandles mellem parterne, dvs. uden om politikerne. 
 
Og det lykkedes at få en “frivillig” aftale på plads. På den første samlede konference for 
filmbranchen på Filmhøjskolen i Ebeltoft den 21. august 1993 fremlagde Jørgen Kleener en 
hensigtserklæring, der den 17. august var indgået mellem DR (Finn Rowold), TV 2 (Tøger 
Seidenfaden) og Det danske Filminstitut (Jørgen Kleener). Dokumentet skulle senere blive kendt 
som “Ebeltoftdeklarationen”. Den havde titlen ”Hensigtserklæring mellem Danmarks Radio, TV 2 
og Det Danske Filminstitut” og var skrevet på DR’s brevpapir (TV-Direktøren, KWN/vb 17. august 
1993). Den opstiller principper for anvendelse af midlerne. Det centrale punkt var naturligvis 
opgørelse af og den indbyrdes fordeling mellem de privates produktionspenge, filminstituttets 
støttemidler og pengene fra DR og TV 2. 
 
Herefter skulle der være grønt lys for en endelig politisk aftale om DR’s og TV 2’s økonomi de 
næste fire år mellem regeringen og i det mindste Venstre.  
 
Dagbladene forventede da også en aftale. Politiken skrev således den 30. august 1993: “Med 
undtagelse af Fremskridtspartiet underskriver samtlige partier tirsdag [den 31. august] et TV-forlig, 
der betyder en licensforhøjelse på 2 pct. årligt i perioden 1994-97”. Dvs. med en reduktion af 
licensen med ½ %-point i forhold til Hildens oplæg. 
 
Men så gik der tilsyneladende kludder i processen. Den 3. september skriver Politiken, at 
licensforliget kommer på plads i næste uge, men at det bliver uden oppositionen, dvs. uden SF, V 
og K, der er gået i tænkeboks. Bl.a. udtrykker Pernille Frahm betænkelighed ved øremærkningen af 
licensmidlerne til film, hvad V og K også gør. Det følges op den 6. september, hvor DR’s bestyrelse 
ifølge B.T. skulle have sendt et brev til Kulturministeren og heri afvist at anvende licensen til 
filmstøtte. I brevet henvises til, at loven siger, at det er DR’s bestyrelse, der forvalter licenspengene 
og øremærkningen er et indgreb i bestyrelsens handlefrihed561. Dette synspunkt støttes af 
Morgenavisen Jyllands-Posten den 8. september, medens den radikale Ebbe Lundgaard – der i en 
kort periode var i Folketinget som suppleant - den 7. september havde udtrykt sig ganske kryptisk: 
“Ved at stille detaljerede krav, berøver vi muligvis bestyrelsen kompetence [...]. Der er jo tale om 
selvstændige bestyrelser, som vi politikere kan give nogle vink. Hvis de så ikke følges, vil det 
selvfølgelig give anledning til nogle overvejelser”. Lundgaard minder om, at bestyrelsesposterne 
besættes politik. 
 
Den 8. september gik forliget i dørken, Venstre og De Konservative sprang fra en aftale, som efter 
ministeren Jytte Hildens opfattelse var indgået. Hun kalder det i flere aviser for “oppositionskuller” 
og mener, at de mediepolitiske ordførere må være blevet underkendt af deres folketingsgrupper. 
 
I Information begrunder H. P. Clausen fra De Konservative afvisningen af regeringens forslag med, 
at de fire år er for længe, og at licenspenge ikke skal bruges til indirekte filmstøtte. Helge Sander 
siger til Det fri Aktuelt og til Morgnavisen Jyllands-Posten, at Venstre ønsker et licensfinansieret 

 
561 Enten er der tale om en misforståelse internt i DR, eller også skulle Finn Rowold ikke have sikret sig rygdækning fra 
bestyrelsesformanden, inden han skrev under. Rowold oplyser i en mail til Frands Mortensen i juni 2009, at han havde 
underskrevet aftalen på DR’s vegne, fordi han pga. sommerferie var fungerende generaldirektør og mente, at en frivillig 
aftale var det bedste. Han mener at have clearet det med bestyrelsesformand Isi Foighel, der var i Skagen, men anfører 
nu diplomatisk, at han i dag ikke er sikker.  
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DR og et reklamebetalt TV 2, samt at også Venstre er modstander af at pålægge DR og TV 2 at 
støtte dansk film. Tankerne om privatisering nævnes ikke. Venstre og De Konservative havde i 
1986 konstrueret TV 2 således, at der herfra ville flyde ordrer og penge til filmbranchen. Hvorfor så 
denne pludselige afvisning af yderligere statslig finansiering af den danske entreprisebranche, der jo 
havde filmselskaberne som de bærende i konstruktionen?  
 
Nu indgik regeringspartierne og SF i stedet den 16. september 1993 forliget, der dækkede 
fireårsperioden 1994-1997, dvs. en del af de år, der indgår i Kommissionens undersøgelse af TV 2, 
jfr. afsnit 21.4.4. Licensforhøjelsen var sat op til 2 ½ %. Støtten til TV 2’s rentebetaling blev 
forhøjet fra årligt 33 til årligt 43 mio. kr., og DR overtog finansieringen af kortbølgevirksomheden 
og fik derfor godt 30 mio. kr. ekstra årligt fra licensen, medens den eksisterende skattefinansiering 
af kortbølgevirksomheden blev afskaffet. 
 
I den endelige forligstekst var der indføjet følgende om de langsigtede strukturelle problemer: 
 
“der [skal] senest i 1995 [...] indledes drøftelser om, hvordan det fremtidige medielandskab skal se 
ud, herunder bl.a. om TV 2’s struktur m.v., Radiofondens og TV 2-fondens juridiske status og 
formål, antallet af landsdækkende kanaler og deres finansiering, lokalradio- og tv-området samt de 
fremtidige tekniske muligheder for spredning af radio- og tv-programmer” (pkt. 4 i forliget, her 
citeret fra lovforslagets fremlæggelse sp. 668 med forligets fremhævelse). 
 
Dette licensforlig er da det første mediepolitiske forlig siden vedtagelse af TV 2-loven i maj 1986, 
som Venstre og Det konservative Folkeparti ikke er med i.  
 
Selve licensen for 1994-1997 samt fritagelse for at betaler renter og udskydelse af at betale afdrag 
på statsgælden blev godkendt den 27. oktober 1993 af Finansudvalget med to aktstykker (nr. 16 og 
17 af 5. oktober 1993), og loven, der rummede de ikke-økonomiske dele af aftalen (bl.a. blev 
aktindsigt i DR’s og TV 2’s dokumenter om programmateriale udelukket), blev fremsat samme 
dag562.  
 
Under lovbehandlingen fremkom kun Helge Sander fra Venstre med egentlige indvendinger imod 
økonomidelen af lovforslaget; De Konservative var ikke repræsenteret af H. P. Clausen, men af 
Agnete Laustsen, der ikke berørte økonomi- eller strukturdelen.  
 
Sander afviste, at partiet led af oppositionskuller (sp. 1253) og anførte to grunde til ikke at deltage. 
Den første var licensstigningens størrelse. V og K ville gå med til 2% (sp. 1245), men SF pressede 
efter Sanders mening stigningen op til 2 ½ %, og det var for meget. Han ønskede heller ikke, at 
disse penge skulle bruges til at løse DR’s problemer: det skulle generaldirektørens store plan fra 
1992 gøre i stedet (jfr. afsnit 13.9). DR skulle ikke have ekstra penge til generationsskiftet. Det var 
altså det, at en løsning på DR’s økonomiske problemer indgik i aftalen, der blev angivet som en af 
årsagerne til, at Venstre steg af.    
 

 
562 L 38, 1993-94. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om visse forhold på 
telekommunikationsområdet. (Finansiering af kortbølgeudsendelser, aktindsigt i programmateriale m.v.). Frem den 27. 
oktober 1993 FF 841, som frem A 655, 1. behandling FF 1239, betænkning B 137, 2. behandling FF 3473, 3. 
behandling FF 3743, som vedtaget C 111. Lov nr. 1101 af 22. december 1993. 
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Den anden grund var, at han ønskede, at TV 2’s reklameregler blev lempet, så de fulgte EU’s TV-
Direktiv. Han nævner ikke eksplicit, om dette rummer tilladelse til breaks, men han anfører, at TV 2 
skal have tilsvarende muligheder som dem, TV3 har. Dvs. breaks. 
 
Der er således fire årsager til, at V og K ikke gik med i forliget: 
 
• For stor licensstigning 
• Øremærkning af filmpengene 
• DR fik penge til generationsskiftet 
• TV 2/Danmark blev ikke rent reklamefinansieret og omdannet til A/S, hvad der kunne løse 
gældsproblemet 
 
Privatiseringen af TV 2 nævnes ikke direkte. Inden jeg går i detaljer med forligets indhold, vil jeg 
opholde mig lidt ved den parlamentariske situation omkring TV 2. 
 
13.12.1. Den parlamentariske situation 
Den første TV 2-lov fra 1986 blev vedtaget med et yderst spinkelt flertal (afsnit 10.9), bestående af 
firekløverregeringen og størstedelen af De Radikale + Ole Maisted og Olí Brechmann. 
Socialdemokratiet, SF, VS og Fremskridtspartiet stemte imod. Tre radikale medlemmer stemte ikke. 
 
I 1988 hindrede oppositionen i første omgang, at Schlüter-regeringens ønske om overførsel af 
midler fra DR’s Radiofond til TV 2 blev fulgt (afsnit 13.2.3), ligesom en licensforhøjelse til TV 2 
var udelukket (samme sted). I 1989 kunne det konstateres, at der i Folketinget var et flertal af 
partier, der ikke havde stemt for TV 2-loven i 1986 (afsnit 13.4.2). Men ved det første lille 
medieforlig i 1989 stemte dog næste hele Folketinget for loven, der lempede TV 2’s reklameregler 
(og reklamereglerne i lokal-tv). Kun SF var imod (afsnit 13.4.2). Senere på året, da licensen for 
1990 skulle fastlægges, bakkede alle partier, nu med undtagelse af Fremskridtspartiet, op om 
licensforhøjelsen til TV 2 (afsnit 13.5.4). Og i juni 1990 indgik det samme brede flertal den første 
medieaftale for 1991-1993 (afsnit 13.6.2), og den supplerende aftale ligeledes for 1991-1993 havde 
tilslutning fra hele Folketinget, minus Fremskridtspartiet (afsnit 13.8). 
 
På to vigtige områder havde TV 2/Danmark ikke fået de lempelser, som dele af ledelsen havde 
ønsket. Etableringslånet samt de ekstra statslån, TV 2 var tvunget til at optage, var ikke konverteret 
til aktiekapital, hvad der ville have lettet TV 2/Danmarks økonomiske situation. Etableringslånet 
var i stedet indfrosset i 1991-1993. Og tv-regionerne var fortsat knyttet så tæt til TV 2/Danmark, at 
de forblev en økonomisk byrde for virksomheden uden overskuelig udsigt til at kunne tjene sig selv 
hjem. 
 
I januar 1993 blev Poul Schlüters KV-regering afløst af en “firkløverregering” under Poul Nyrup 
Rasmussens ledelse. Den bestod af Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Centrumdemokraterne 
og Kristeligt Folkeparti, støttet af SF. Den politiske højrefløj bestående af Venstre, De Konservative 
og Fremskridtspartiet udgjorde oppositionen. 
 
Det fik betydning for det næste mediepolitiske forlig. Med henblik på at fastlægge licensens 
størrelse og dertil knyttede programforpligtelser i den næste fireårige periode (1994-1997) indgik 
Nyrup-regeringen en snæver medieaftale med SF den 16. september 1993.  
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Herved blev den parlamentariske situation omkring TV 2 så at sige “vendt på hovedet”. Nu var det 
Socialdemokratiet, hele Det radikale Venstre samt SF, der støttede TV 2, medens Venstre og Det 
konservative Folkeparti ikke kunne acceptere licensforhøjelsen, hvad Fremskridtspartiet naturligvis 
heller ikke kunne. 
 
Processen 1986-1993 var da forløbet fra en støtte til TV 2 fra centrum-højre med opposition fra især 
venstre side i Folketinget, over en bred støtte fra næsten alle partier, til en støtte fra centrum-venstre 
og en samlet opposition fra højre side i Folketinget. Det gjorde ikke TV 2’s fremtid mere sikker. 
 
13.12.2. Indholdet i medieaftalen 1994-1997 
TV 2’s økonomiske situation ved udgangen af 1993 så således ud: 
 
TV 2-fonden havde i 1993 overført 819,487 mio. kr. til TV 2, heraf  588,162 mio. kr. til TV 
2/Danmark. Det er samlet 10,5 mio. kr. mindre end den udmeldte budgetramme. Årsagen var 
manglende overførsel fra TVR. TV 2-fonden havde derfor igen måtte overføre flere penge, end der 
kom ind i Fonden. Kapitalkontoen var nu i minus 133,614 mio. kr.563. 
 
TV 2/Danmark havde i 1993 udgifter på i alt 665,7 mio. kr. og en landsdækkende sendetid på 3.135 
timer, hvoraf 464 timer var genudsendelser. Årets resultat var et lille overskud på 6 mio. kr. 
Egenkapitalen var minus 186 mio. kr. og den langsigtede gæld på 754,036 mio. kr.564. En ikke 
særlig gunstig udgangsposition for indsatsen i 1994-1997. 
 
Aftalen for 1994-97, der blev indgået den 16. september 1993 (se ovenfor), rummer følgende 
elementer (her efter lovforslagets bilag 1, sp. 667-672) angående TV  2’s mandat, der her for første 
gang blev udvidet i forhold til 1986-loven: 
 
• TV 2 skal i samarbejde med DR forpligte sig til i en fireårig periode at afsætte i alt 180 mio. kr. til 
et øget engagement i dansk filmproduktion. 
• Der skal ske en betydelig forøget indsats i betjeningen af døve og hørehæmmede. 
 
De økonomiske forhold blev fastsat således: 
 
1. TV 2 får tilført ekstra 20 mio. kr. årligt til støtte af dansk filmproduktion, og det dækker den 
tilføjede public service-forpligtelse. 
2. Budgetrammen forhøjes med ca. 2% om året i perioden 1994-1997. Det begrundes ikke direkte, 
men hænger sammen med næste punkt og skal da dække den formodede pris- og lønstigning. 
4. Licensen forhøjes med 2,5% i hvert af årene 1994-97 af hensyn til pris- og lønstigningen og for 
at dække ekstraordinære prisstigninger på køb af internationale tv-produktioner. 
5. TV 2’s budgetramme for 1994 forhøjes i forhold til 1993-rammen med 55 mio.kr, der skal dække 
styrkelse af dansk programproduktion, der var indskrænket som følge af reduktion af 
budgetrammen for 1992 og 1993. 
6. TV 2/Bornholm, der tidligere modtog en nedsat regionsfinansiering, får forøget denne med 10 
mio. kr. for at komme på niveau med de andre syv tv-regioner. 
7. Reklameindtægterne, der overføres til TV 2-fonden var meget forsigtigt beregnet til 660 mio. kr. 
i 1994, 1995, 1996 og 1997. 
8. Etableringslånet indefryses yderligere i perioden 1994-1997 og rentefritagelsen fortsætter. 

 
563 TV 2-Fonden, Årsregnskab for 1993 (7. regnskabsår), optrykt i TV 2: Årsregnskab for 1993, Odense 1994, s. 8-13. 
564 Alle tal fra TV 2’s Årsregnskab 1993, se forrige note, s. 18, 25 og 26-27. 
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9. TV 2-fonden får tilført ekstra 43 mio. kr. årligt til at dække afdrag og renteudgifter på de lån, der 
er optaget til at dække manglende indtægter fra især TVR. 
10. TV 2-fonden få mulighed for at optage statsgaranterede lån til dækning af forskellen mellem 
den godkendte budgetramme og indtægterne. Det maksimale årlige lånebeløb sættes til 200 mio. kr. 
Tidligere var det TV 2/Danmark, der skulle optage sådanne lån, jfr. afsnit 13.4.3. 
 
Herefter kan TV 2’s licensandele beregnes direkte, se tabel 13.27. 
 
Tabel 13.27. TV 2’s budgetrammer for 1994-1997 samt overførsel til TV 2-fonden samt indtægter fra reklame og det 
beregnede licensbehov i mio. kr. 
 
     1993 1994 1995 1996 1997 
1993-budgetramme   830 830 830 830 830 
Budgetrammeøget med 55 mio.  55 55 55 55 
Dansk film 20 mio. årligt   20 20 20 20 
10 mio. til TV 2/Bornholm  10 10 10 10 
Budgetramme øges med 2%  16,6 18,6 19 19,3 
Samlet afrundet    931 950 969 988 
Til TV 2-fonden    43 43 43 43 
Reklameindtægt    660 660 660 660 
Licensbehov    314 333 352 371     
     
 
Den samlede licensindtægt for både DR og TV 2 med forhøjelsen på de 2 ½ % årligt fremgår af 
tabel 13.28. På den baggrund kan TV 2’s andel af licensen fastsættes i %: 
 
Tabel 13.28.  Samlede licensindtægter og TV 2’s andel i mio. kr. og i %: 
 
    1994 1995 1996 1997 
Licens i mio. kr.   2413 2473 2535 2598 
TV 2 licens i mio. kr.  314 333 352 371 
TV 2 i %   13,01 13,47 13,89 14,28 
 
Det har været den almindelig mening blandt mediepolitiske aktører og analytikere, at størrelsen af 
TV 2’s licensandel ikke blev fastlagt ud fra en vurdering af det behov for statsstøtte, som public 
service-kravene medførte. Snarere besluttede det politiske flertal først, hvor meget licensen skulle 
stige, uden at det skabte for megen politisk modstand, og derefter fordelte flertallet og ministeren 
licensen mellem DR og TV 2 efter forholdsvis arbitrære principper. 
 
Medieaftalen for 1994-1997 dementerer denne opfattelse. Det er ikke sandsynligt, at ministeren 
skulle have overbevist det politiske flertal om, at TV 2 i 1994 skulle have 13,01% af licensen, og at 
andelen skulle være 14,28% i 1997. Alt peger på den modsatte fremgangsmåde: Folketingsflertallet 
har fastlagt TV 2’s behov for statsstøtte ud fra den pålagte opgave, og herefter er de nødvendige 
licensmidler beregnet på baggrund af skønnet vedrørende overførsler fra TVR til TV 2-fonden565. 

 
565  Elsebeth Gerner Nielsen ved det smalle medieforlig i marts 2000: “Der er faldet nogle bemærkninger om licensens 
størrelse. Det, vi har gjort i forligskredsen, det, vi har gjort i regeringen, er, at vi har sat os ned og gennemgået: Hvordan 
ser reklameindtægtsmulighederne ud de næste 4 år? Dernæst har vi set på: Hvad er det vi vil have? Hvad er det for 
nogle krav, vi vil stille til vores public service-virksomheder? Derefter har vi set på: Hvad mangler vi af penge for at 
kunne realisere det”. Jfr. afsnit 18.10.2. Der har således været klare principper for, hvordan TV 2’s statsstøtte blev 
beregnet. I sommeren 2004 ankede TV 2 og Danmark Kommissionens 2004-Beslutning til Retten i Første Instans bl.a. 
med påstand om, at Kommissionen ikke havde undersøgt disse principper tilstrækkelig grundigt, jfr. afsnit 22.10.3. I 
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I det konkrete tilfælde har udgangspunktet været TV 2’s 1993-budgetramme og den måde, hvorpå 
TV 2 tidligere har opfyldt sine public service-forpligtelser. Dertil er lagt øgede udgifter til støtte til 
dansk film, øgede programudgifter til danske produktioner samt øget tilskud til TV 2/Bornholm. 
Desuden er der foretaget en traditionel pris- og lønjustering på 2% årligt.  
 
Under Folketingets forhandling om medieaftalen for 1994-1997 fremkom følgende, der har 
interesse i denne forbindelse: 
 
Helge Sander fra Venstre sagde om forliget: 
 
“Vi synes, dette er meget dyrt, og samtidigt har man ikke fået løst de generelle, store problemer, der 
er. Her tænker jeg på TV 2; det er jo ikke en løsning blot at indefryse gamle lån. Vi synes, man 
skulle have taget fat på en løsning af det meget, meget store problem, som altså efterhånden er oppe 
i mange hundrede tusinde kroners-klassen” (sp. 1243)566. 
 
Hertil svarede kulturminister Jytte Hilden fra Socialdemokratiet: 
 
“[...] med hensyn til spørgsmålet om at indefryse noget af TV 2’s gæld ville ingen hellere end jeg da 
have løst det problem. Ingen mere end jeg undrer sig over, at man ikke gjorde det i den spændstige 
forrige regerings tid. Retur med den slags spørgsmål, så jeg spørger, hvorfor man ikke har sørget for 
det fra Venstres og De Konservatives side, da de havde regeringsmagten. Svaret er ganske enkelt: 
der var såmænd ikke flertal for det! Da jeg er minister i det samme Folketing, ligger sagerne sådan” 
(sp. 1251). 
 
Hvis der ikke i det Folketing, der blev valgt i 1990, kunne manifesteres et flertal for at konvertere 
TV 2’s statslån til aktiekapital, må det være fordi et eller flere partier via alliancer kunne blokere 
for, at det faktiske flertal blev udnyttet. Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet rådede 
tilsammen over 30+29+71 mandater, dvs. 130 mandater567. Det er næppe SF og Fremskridtspartiet, 
der har kunnet blokere, og De Kristelige har aldrig været specielt stålfaste i mediepolitikken. Der er 
derfor to mulige kandidater: CD og De Radikale. Begge partier har af forskellige årsager ønsket TV 
2 bevaret under statens kontrol, og en omdannelse af TV 2 til et aktieselskab ville være første skridt 
imod en hel eller delvis privatisering568. 
 
Som citeret indgik det i forliget, at man senest i 1995 skulle drøfte det fremtidige medielandskab. 
Og i mellemtiden skulle Medieudvalget analysere problemerne. Men inden jeg redegør for 
udvalgets analyser, er der et vigtigt kontrolspørgsmål, der skal afklares. Nemlig: i hvilken 
udstrækning havde Folketinget mulighed for at kontrollere brugen af de statsmidler, det overlod til 

 
2008 – dvs. efter afhandlingens tidsgrænse - førte dette til, at Retten annullerede Kommissionens 2004-Beslutning i 
sagen T-309/04. 
566 Sander underdriver. Belastningen af, at etableringslånet og de andre lån ikke blev konverteret til aktiekapital, kostede 
TV 2 et tocifret millionbeløb årligt, jfr. Rigsrevisionens “Beretning om den økonomiske udvikling i TV 2/Danmark”, 
Beretning 4/94 af 9. marts 1995, s. 37-39.  
567 Se Bille 1998, bilag 1, s. 293. 
568 Der er også den mulighed, at det var Socialdemokratiet, der ikke ville tillade en aktieselskabsdannelse. Jytte Hilden 
var ikke altid i overensstemmelse med folketingsgruppens flertal i sin mediepolitik. Endeligt kan det ikke udelukkes, at 
det var den til enhver tid siddende Finansminister, der var modstander. Etableringslånet optrådte ikke på finansloven, 
men var optaget i Nationalbanken. En aktieselskabsdannelse, hvor egenkapitalen var mindre end lånet, ville bringe 
beløbet ind på statens Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudget (DAU), hvad ingen finansminister ville se på med milde øjne. 
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Danmarks Radio og TV 2. Altså ikke et spørgsmål om staten som financier, men om staten som ejer 
og derfor en del af den mediesystemiske beskrivelse af politisk parallelisme. 
 
13.13. DR’s og TV 2’s uafhængighed af politisk kontrol 
Baggrunden for det medieforlig, der blev forhandlet hen over sommeren 1993, var bl.a., at TV 2 
havde meldt ud, at virksomhedens økonomiske forhold var så elendige, at “enten går vi rabundus, 
eller også må vi optage nye lån”, som Thøger Seidenfaden havde udtrykt det. 
 
Dette og de tidligere års næsten kaotiske udvikling i TV 2’s finanser fik den 28. juni 1993 
Statsrevisorerne til at bede Rigsrevisionen om straks at lave et notat om TV 2’s økonomi med 
henblik på, at statsrevisorerne ville udforme en egentlig beretning. 
 
Statsrevisor Ivar Hansen oplyste til Politiken, at beretningen “skal vurdere TV 2’s pengeforbrug i 
forhold til lovgivningen og tage stilling til, om TV 2 har levet op til de oprindelige politiske 
intentioner”. Tanken var endvidere at placere ansvaret for de økonomiske dispositioner, der havde 
medført, at TV 2 tynges af “en kæmpe gæld” (Politiken den 2. juli 1993). 
 
Statsrevisorerne ønskede endvidere at undersøge DR’s forhold, “dels for at kunne sammenligne de 
to institutioner, dels for at få mere offentlighed om anvendelsen af licenspengene, så alle kan se, 
hvad for eksempel en times produktion koster hos DR og TV 2”. 
 
Ivar Hansen sluttede med at fortælle, at Statsrevisorerne havde fået et notat fra Justitsministeriet, 
der vurderede, at Statsrevisorerne havde hjemmel til at foretage undersøgelsen. Det uudtalte 
spørgsmål var nemlig, om en sådan undersøgelse ville gå for tæt på TV 2’s (og DR’s) redaktionelle 
selvstændighed, herunder bestyrelsernes frie råderet over midlerne inden for de budgetrammer, der 
var godkendt af minister og Finansudvalg. 
 
Debatten om Statsrevisorernes initiativ lå stille i resten af sommerferien og kom først i gang i 
forbindelse med de afsluttende forhandlinger om Jytte Hildenes forslag om, at DR og TV 2 skulle 
stille 180 mio. øremærkede kroner til rådighed for filmbranchen. 
 
Danmarks Radio havde som nævnt den 6. september sendt et brev til Kulturministeriet, hvor 
øremærkningen af filmpengene blev anfægtet. Det blev den 7. september fulgt op af TV 2’s 
bestyrelsesformand Jørn Henrik Petersen, der til B.T. udtalte, at “Statsrevisorernes indblanding i 
vor økonomi ville indebærer en risiko for underminering af vor uafhængighed og dermed en 
administrativ kovending”. Kravet om en undersøgelse afviser han med “et tordnende nej” (B.T. den 
8. september). Morgenavisen Jyllands-Posten kobler de to sager sammen på forsiden samme dag: 
“DR og TV 2 kæmper mod politisk kontrol”. Og i bladets leder hedder det: “De elektroniske medier 
må ligesom den skrevne presse sikres den størst mulige frihed til at informere, skabe debat og 
underholde efter egen programpolitik og kriterier. Det forudsætter fuldstændig uafhængighed af det 
politiske magtapparat”. 
 
I det følgende ser jeg nærmere på, om de øremærkede filmpenge og Statsrevisorernes ønske om en 
undersøgelse af DR’s og TV 2’s pengeforbrug er et angreb på public service-institutionernes 
uafhængighed.  
 
13.13.1. Filmpengene 
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Efter Finansudvalget havde godkendt licensen for 1994-97 den 27. oktober 1993, og efter, at Jytte 
Hilden mundtligt havde forsikret forligspartierne og DR’s næstformand Finn Aaberg om, at 
konstruktionen med filmpengene var lovlig (Børsen den 27. oktober 1993), anmodede 
Kulturministeriet den 8. november 1993 Justitsministeriet om en udtalelse om lovmedholdeligheden 
af to punkter i licensaftalen. Det første (pkt. 1) vedrørte de 180 mio. kr. til et øget engagement i 
filmproduktion, og det andet (pkt. 7) angik de 125 mio. kr., der var afsat bl.a. til ansættelse af nye 
talenter, omskoling og fratrædelsesaftaler i DR. Dvs. øremærkningen af de ekstra bevillinger. 
 
Justitsministeriets lovafdeling svarede 22. november 1993569. Først anførte ministeriet, at der på 
baggrund af en gennemgang af Radiospredningsloven fra 1926 og samtlige senere love om radio og 
tv samt forarbejderne hertil må lægges til grund, at “Radiofondens midler kun kan anvendes til 
dækning af Danmark Radios virksomhed, og at tilsvarende gælder med hensyn til TV 2-fonden og 
TV 2’s virksomhed”570. 
 
Dernæst gennemgår notatet proceduren for fastlæggelse af DR’s budgetramme. Bestyrelsen 
indsender et forslag til budgetramme til ministeren. Budgetrammen fastlægges af ministeren med 
tilslutning fra Finansudvalget. DR’s bestyrelse fastlægger derefter budgettet inden for rammen. 
“Det kan i den forbindelse nævnes, at det af lovforarbejderne fremgår, at Danmarks Radios 
bestyrelse har en selvstændig dispositionsfrihed inden for den godkendte ramme, og at bestyrelsen 
således har kompetence vedrørende budget- og personaleforhold. [...] Bestyrelsen har også det 
overordnede programansvar” (s. 2). 
 
På den baggrund anfører notatet, at aftalens pkt. 1 og 7 ikke er i strid med lovens fastsatte fordeling 
af kompetencen mellem DR og Kulturministeriet. Det fremgår alene af formuleringen, “at 
Danmarks Radio ved de yderligere bevilgede midler inden for rammen får mulighed for i 
overensstemmelse med Danmarks Radios egen hensigtserklæring herom at afsætte øgede midler til 
dansk filmproduktion (punkt 1), og at Danmarks Radio får tildelt midler, som giver mulighed for 
bl.a. ansættelse af nye talenter, omskoling og fratrædelsesordninger (punkt 7). Dispositionsretten 
over de bevilgede midler, som på sædvanlig vis indgår i rammefastsættelse, tilkommer i begge 
tilfælde Danmarks Radios bestyrelse” (s. 3). 
 
Det samme gælder for TV 2. 
 
Det betyder, at lovgiverne, når de indgår en medieaftale, ikke kan øremærke bevillinger til særlige 
opgaver – forstået på den måde, at de ikke kan tvinge public service-virksomhederne til at anvende 
midlerne til specifikke opgaver. Derimod kan bevillingsgiverne naturligvis, når de fastlægger den 
overordnede budgetramme, lade specifikke nye tjenester eller opgaver indgår i det grundlag, hvorpå 
de træffer beslutning om bevillingens størrelse. Dispositionsretten over de bevilgende midler ligge 

 
569 Journal nummer Lovafdeling 1993-7719-1 af 22. november 1993. Svar på spørgsmål 8 vedr. Aktstk. 17 om 
responsum, til kulturministeren FIU, § 21 – bilag 15, 15/12-93 /løbenr. 4301-1). 
570 Hensigten med denne påpegning må være, at Justitsministeriet herved vil gøre opmærksom på, at ministeren 
sammen med Finansudvalget ikke selv kan tage penge fra Radiofonden og anvende dem til formål, der falder uden for 
DR’s radio- og tv-virksomhed, som denne er defineret i loven. Men der er tale om en lapsus, jfr. afsnit 10.2. I den første 
TV 2-lov fra 1986 fremgår det af § 3, stk. 3, at Kulturministeren – indtil der opkræves fuld licensafgift til TV 2 - “med 
tilslutning fra folketingets finansudvalg [kan] anvende midler fra den i § 14 nævnte radiofond til TV 2-virksomheden”.  
Dvs. at DR’s Radiofond også kunne anvendes til at finansiere TV 2’s start, således som det skete, jfr. afsnit 13.2.3. Men 
herefter må bemyndigelsen være bortfaldet, men den kunne naturligvis indføres igen, jfr. medieforliget af 10. maj 1996, 
se afsnit 13.19.10. 
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udelukkende hos DR’s og TV 2’s bestyrelse, der frit kan anvende dem – inden for det formål, der i 
loven og vedtægter er fastlagt for virksomheden571.  
 
Det spiller i den forbindelse næppe nogen rolle, om der for DR eller TV 2 er fastlagt budgetrammer, 
som der var til og med 1996 (jfr. senere i afsnit 13.20.10), eller om staten blot tildeler DR og TV 2 
et bestemt beløb og fastsætter en overordnet målsætning for aktiviteterne. I begge tilfælde er det 
bestyrelsen, der suverænt udmønter bevillingen i budgettet og beslutter, hvordan pengene skal 
anvendes. 
 
13.13.2. Statsrevisorernes undersøgelse af DR og TV 2 
Som nævnt var det i hvert fald TV 2’s opfattelse, at Statsrevisorernes ønske om at undersøge DR’s 
og TV 2’s økonomi ikke havde nogen lovhjemmel. 
 
Ønsket var fremsat den 28. juni, og den 2. juli bakkede Jytte Hilden i Aktuelt op om ønsket, medens 
Jørn Henrik Petersen i B.T. den 6. juli svarer på antydningen af, at TV 2’s forbrug har været for 
stort, og at der derfor bør foretages en undersøgelse: “At TV 2s forbrug skulle være for stort? 
Goddaw do. År efter år har Rigsrevisionen gennemgået TV 2’s regnskaber og med blanke 
revisionspåtegninger”. 
 
Statsrevisorerne fastholdt imidlertid, at de ville have undersøgelsen gennemført, og det fik TV 2 til 
den 17. december 1993 officielt at anmode om, at undersøgelsen blev udskudt, indtil der forelå klar 
hjemmel til at gennemføre den. TV 2 havde derfor bedt Justitsministeriet om en udtalelse. Men 
mandag den 17. januar 1994 mødte Rigsrevisionen alligevel op på Kvægtorvet for at gå i gang. Jørn 
Henrik Petersen havde til Børsen om fredagen sagt: “Vi vil da tage høfligt og elskværdigt imod dem 
– men de vil ikke nødvendigvis få noget med hjem”.  
 
Inden høfligheden blev alt for håndfast, indløb der heldigvis samme dag svar fra Justitsministeriet, 
der oplyste, at der ikke var hjemmel til at udvide Rigsrevisionens normale revision til at omfatte 
retten til at afgive notat eller beretning til Statsrevisorerne. Rigsrevisionen måtte rejse hjem fra 
Odense med uforrettet sag572.  
 
Et lovgrundlag måtte derfor skaffes, hvis Statsrevisorernes ønske skulle imødekommes, og den 11. 
maj 1994 fremsatte samtlige folketingspartiers gruppeformænd “Forslag til lov om ændring af lov 
om statsrevisorerne”573. 
 
Lovforslaget fik de dispensationer, der var nødvendige, for at det lynhurtigt og på blot syv 
arbejdsdage (Arne Melchior sp. 11299) kunne komme gennem de pligtige tre behandlinger i 
Folketingssalen samt en kort udvalgsbehandling. Det nåede naturligvis ikke at komme i offentlig 
høring, men TV 2 ved formand og direktion samt Journalistforbundet nåede at indsende protester og 
ændringsforslag, der lidt usædvanligt blev optrykt som bilag til betænkningen. 
 

 
571 I det øjeblik lovene udmøntes i public service-kontrakter, gælder også de formål, der er nævnt her. Se senere i afsnit 
22.7.6.2. 
572 Forløbet fortalt af Jørn Henrik Petersen i Politikens kronik den 18. maj 1994, genoptrykt i Betænkningen til Forslag 
til lov om ændring af lov om statsrevisorerne, L 259, 1993-94 sp. 1881. 
573 Frem FF 10974, som frem A 8837, 1. behandling FF 11293, betænkning B 1877 med alle udvalgsspørgsmål + 
henvendelser til udvalget, 2. behandling FF 12084, 3. behandling FF 12350, som vedtaget C 1445. Lov nr. 461 af 1. 
juni 1994. 
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Lovens formål var at give Statsrevisorerne hjemmel til at foretage undersøgelser og afgive 
beretninger til Folketinget om alle institutioner, foreninger, fonde m.v., der modtager støtte under 
enhver form fra staten. Statsrevisorerne kan endvidere anmode rigsrevisor om at foretage lignende 
undersøgelser og afgive beretning herom til statsrevisorerne (Lovforslagets § 1). 
 
Formanden for Statsrevisorerne, Ritt Bjerregaard, kommenterede lovens formål ved starten af 
førstebehandlingen den 17. maj: “Det er en vigtig pointe, at statsrevisorerne kan få indseende med 
alle økonomiske dispositioner, som vedrører statsmidler. [...] Derfor har det forslag, som vi 
behandler her i dag, til hensigt at sikre, at statsrevisorerne også kan have indseende med Danmarks 
Radio og med TV 2”. 
 
De offentlige ydelser til DR og TV 2 betragtes således som anvendelse af statsmidler. Det stemmer 
ikke overens med de danske myndigheders senere standpunkt i TV 2-sagen, nemlig at licens ikke er 
statsmidler, og at den finansielle ydelse til TV 2 derfor ikke var anvendelse af statsmidler og derfor 
heller ikke statsstøtte, der skulle notificeres til Kommissionen574. 
 
Det centrale spørgsmål var naturligvis, om den bemyndigelse, som Statsrevisorerne herved fik, ville 
anfægte public service-institutionernes redaktionelle uafhængighed. 
 
At det ikke var formålet, blev gentagende gange understreget af ordførerne. Hans Engell, 
 De Konservatives ordfører: 
 
“med forslaget lægges [der ikke] op til nogen form for begrænsning af den fulde redaktionelle 
ytringsfrihed, som Danmarks Radio og TV 2 har, og heller ikke den selvstændighed, som de to 
institutioner i øvrigt har i henhold til lovgivningen” (sp. 11294). 
 
Det gentages med forskellige variationer af Birthe Rønn Hornbæk, Venstre (sp. 11295), Kim 
Behnke, Fremskridtspartiet (sp. 11297), Bilgrav-Nielsen, De Radikale (sp. 11300), Lysholm 
Christensen, De Kristelige (sp. 11301). 
 
Besværgelsen af, at den redaktionelle frihed til at træffe beslutninger angående programpolitikken 
ikke blev anfægtet, fik Ritt Bjerregaard til at præcisere rammerne for Statsrevisorernes arbejde i 
almindelighed: 
 
“Vi blander os ikke i politisk trufne beslutninger – hverken i Danmarks Radio eller på nogen som 
helst andre områder. Vi kontrollerer, om midlerne er anvendt i forhold til det formål, de er bevilget 
til, men tager ikke stilling til, om en beslutning, der er truffet [af den undersøgte virksomheds 
ledelse], er rigtig eller forkert” (sp. 11302, jeg fremhæver). 
 
At midlerne er anvendt til formålet, indgår som en vigtige del af Kommissionens 
statsstøtteanalyse575. 
 
Denne pointe uddybes, når Rigsrevisor nærmere skal forklare, hvad det er, Rigsrevisionen på 
Statsrevisorerne vegne foretager sig i en sådan sag. Og da spørgsmålet rækker langt ud over 

 
574 Se afsnit 4.3 og Kommissionens Beslutning den 19. maj 2004 i TV 2-sagen, pkt. 46 og 57-61, jfr. afsnit 21.4.6. 
575 Se herom Kommissionens Åbningsskrivelse pkt. 60-61 (afsnit 21.4.4), Danmarks svar af 24. marts 2003 (afsnit 
21.4.6.2) og Danmarks skrivelse til Kommissionen af 4. juli 2002 (afsnit 21.4.3.6). 
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situationen i 1994 og som nævnt i noten indgår i Kommissionens Beslutninger om TV 2, citerer jeg 
udførligt fra Rigsrevisors bidrag til Betænkningen. 
 
Rigsrevisor skal gennemføre finansiel revision og forvaltningsrevision. Samlet kaldes disse to 
revisionsbegreber for “god offentlig revisionsskik ( sp. 1921). 
 
Finansiel revision skal “efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis” (sp. 1920 i Udvalgsbetænkningen). 
 
“Forvaltningsrevision – som er af særlig interesse i relation til lovforslaget – omfatter en 
bedømmelse af, om enkel dispositioner, aktiviteter, programmer eller en institutions samlede 
opgaver er gennemført på en hensigtsmæssig måde, og om resultaterne svarer til de mål, der er sat 
for institutionens samlede virksomhed. Det kan efterprøves, om institutionens dispositioner er i 
overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og 
sparsommelig administration ved brug af offentlige midler [jeg fremhæver her]. 
 
I overensstemmelse med international revisionsstandard defineres forvaltningsrevision ved tre 
aspekter: 
 
Sparsommelighedsaspektet. (Er goder og tjenesteydelser erhvervet på den mest økonomiske måde 
under hensyn til kvalitet, kvantitet m.v.)? 
 
Produktionsaspektet. (Er der et optimalt forhold mellem ressourceanvendelse og produktion?). 
 
Effektivitetsaspektet. (I hvilket omfang har man nået de mål – udløst de virkninger – som var 
tilsigtet med den pågældende bevilling, set i forhold til ressourceanvendelsen?)”. 
 
Denne problematik vender jeg som nævnt tilbage til i afsnit 21.4.6. 
 
Folketingets behandling af lovforslaget skete, uden at der blev taget hensyn til de indvendinger, der 
fremkom fra TV 2 og Journalistforbundet. De blev drøftet i udvalgsarbejdet (Hans Engell sp. 
12090) og afvist, ligesom det var sket i Rigsrevisors omfattende besvarelse af udvalgets spørgsmål. 
Der ville ikke “være tale om nogen form for krænkelse af ytringsfriheden eller et indgreb i den frie 
programvirksomhed, det frie programansvar, som tilkommer de to stationer” (Engell sp. 12090). 
 
Statsrevisorerne har senere anvendt deres bemyndigelse til at få gennemført to analyser af TV 2’s 
forhold, der indgår i denne afhandlings sammenhæng: “Beretning om den økonomiske udvikling i 
TV 2/Danmark, nr. 4/94 – beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18, stk. 
1 i lov om revision af statens regnskaber m.m.” fra 1995, jfr. afsnit 13.17, og “Beretning om DR og 
TV 2s produktivitet og public service-virksomhed. Beretning fra rigsrevisor fremsendt til 
Folketinget i henhold til § 18, stk. 1 i lov om revision af statens regnskaber m.m” fra 2000, jfr. 
afsnit 21.4.6. 
 
Ved at sammenholde resultatet af processen vedrørende Filmpengene med loven om 
Statsrevisorernes adgang til at undersøge DR og TV 2 kan jeg slå to pointer fast: 
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• DR og TV 2 har fuldstændig frihed til at disponere anvendelsen af de midler, der er tildelt, når det 
sker inden for lovens formål. Politikerne kan ikke pålægge virksomhederne at anvende dem til 
bestemte (del)opgaver (f.eks. at støtte dansk film, at udvide tekstningen for hørehæmmede, at sende 
et bestemt antal nyhedstimer), med mindre disse opgaver er en udtrykkelig del af mandatet. Når 
politikerne ved fastlæggelse af den samlede støttes størrelse opstiller beregninger for, hvad en given 
tjeneste vil koste, er dette ikke at krav til virksomheden om at anvende dette beløb til at udføre 
tjenesten. Hvis det var et krav, ville det være en krænkelse af den ytringsfrihed, som de politiske 
partiers ordførere udtrykker nærmest ubegrænset respekt for ved lovvedtagelsen. 
 
• Statsrevisorerne har adkomst til at undersøge DR og TV 2 og afgive beretning herom. I 
forbindelse med forvaltningsrevisionen skal det undersøges, om lovens og mandatets formål er 
opfyldt, og om det er sket på den for samfundet mindst omkostningsfulde måde. 
 
13.14. Bevægelser i medielandskabet 1993-94 
Fra marts 1993, hvor statsminister Poul Nyrup Rasmussen bebudede sit Medieudvalg og indtil 1. 
september 1994, hvor TV 2’s centrale bestyrelse blev udskiftet, foregik der bemærkelsesværdige 
bevægelser i det danske medielandskab. Jeg skal kort omtale de vigtigste, således som de var 
synlige i de danske medier i den periode. Årsagen er, at de var med til at justere Medieudvalgets 
dagsorden og bl.a. fik den konsekvens, at Medieudvalget besluttede, at det hurtigt og senest i 
september 1995 ville afgive en delbetænkning om de elektroniske medier herunder om TV 2’s 
forhold, hvori ville indgå beregninger af TV 2’s fremtidige mulige reklameindtægter. 
 
Nogle bevægelser var meget håndgribelige.  
 
• TV 2’s centrale bestyrelse havde siden september 1986 i det væsentlige haft samme bemanding og 
var ledet med sikker hånd af formanden Jørn Henrik Petersen. Denne bestyrelse blev 1. september 
1994 udskiftet, og Lone Kühlmann blev formand. Allerede den 1. oktober 1993 var Jørgen Flindt 
Pedersen tiltrådt som TV 2’s administrerende direktør, da Thøger Seidenfaden flyttede til Politiken.  
 
• Også i DR skete der ændringer på topposten: Generaldirektør Hans Jørgen Jensen gik af den 1. 
juni 1994 og blev erstattet af den mediemæssigt uerfarne Christian S. Nissen, der kom fra 
Rigshospitalet. 
 
13.14.1. Uden for Danmark 
Andre bevægelser havde deres epicenter uden for Danmark, men rystelser nåede alligevel frem:  
 
• Det europæiske HD-Mac-projekt, der skulle muliggøre højopløsnings-tv, blev lagt i mølpose, ja 
nærmest opgivet, fordi det var et analogt projekt576. I stedet begyndte interessen at samle sig om 
digital distribution af tv – både pr. satellit, i kabler og terrestrisk. Skiftet var ikke alene et skrift fra 
analog til digital transmissionsteknik, det flyttede også fokus fra kvalitet (bedre analoge billeder i 
biografkvalitet i HD-Mac) til kvantitet (mulighed for mange tv-kanaler via digital kompression, jfr. 
afsnit 13.16.2.2).  

 
576 Philips meddelte i februar 1993 at selskabet stoppede sin støtte til HD-Mac, og debatten om højopløsnings-tv 
fortsatte hele foråret 1993, hvor især digitale alternativer blev overvejet. Se f.eks. kommissær Martin Bangemanns 
udtalelse den 4. februar 1993 til Financial Times om, at Kommissionen kan blive nødt til at revidere sin HD-Mac 
strateg pga. digital-teknologiens hurtige udvikling (refereret i Erhvervs-Bladet den 5. februar). DR’s tekniske direktør 
Jørgen Linthoe oplyser samme dag, at DR er mere interesseret i digital terrestrisk tv end i HD-Mac, der er udviklet til 
satellit-tv. 
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• Maastricht-Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993, hvorved kulturen eksplicit blev en del af 
Den europæiske Unions emneområder med konsekvenser også for medlemslandet Danmark.  
 
• EU’s TV-Direktiv fra 1989, som Danmark ifølge egen opfattelse havde haft “et hængende veto” 
imod, var ganske ubemærket af offentligheden blevet indføjet i dansk lovgivning i december 
1992577. I maj 1993 oplyste Jytte Hilden, at Danmark havde opgivet sin modstand mod direktivet og 
ville efterleve det (Politiken 23. maj 1993). 
 
• I december 1992 havde Kommissionen udsendt sin Grønbog om Pluralisme og 
mediekoncentration i Det indre Marked578, og den var uden tvivl en af årsagerne til, at Poul Nyrup 
Rasmussen i marts 1993 havde nævnt “EFs indflydelse på mediebilledet” på Esbjerg-konferencen 
som et af de vigtige punkter for en kommende Mediekommissions dagsorden (Socialdemokratiets 
Medieudvalg 1993,  s. 14)  – idet jeg her minder om, at Danmark netop i første halvår 1993 var 
formand for EU’s ministerråd.  Da Medieudvalget blev officielt nedsat og holdt sit første møde den 
2. maj 1994 var EU stadigvæk et område, statsministeren ønskede inddraget i arbejdet579, men det 
indgik så godt som ikke i den ellers heftige offentlige debat om Medieudvalget, der havde udfoldet 
sig i mellemtiden580.  
 
• Den samme beskedne opmærksomhed over for de internationale udviklinger gælder også denne 
afhandlings centrale problemområde: EU’s regler for statsstøtte til public service broadcasting. 
Børsen havde den 1. september 1993 noteret, at den franske tv-koncern TF1 havde klaget til 
Kommissionen over, at der var ulige konkurrencevilkår mellem private og offentligt ejede tv-
stationer i Europa (jfr. afsnit 12.3), og medieforskeren Preben Sepstrup udtalte til bladet, at hvis 
TF1 fik medhold, ville danske politikere blive nødt til at tage den danske mediestruktur op til 
overvejelse. 
 
• Det strengt interne Danmarks Radios Nyhedsresumé, der for mig fungerer som en uvurderlig 
sporhund til at opsnuse vigtige mediebegivenheder, refererede via det engelske tidsskrift Broadcast 
fra 29. april 1994, at ARD og ZDF har protesteret imod, at EU’s Kultur-Kommissær Joao Deus de 
Pinheiro har oplyst, at Kommissionen overvejer, om licens til broadcasting er en form for illegale 
subsidier. Han oplyser til Broadcast, at Kommissionen har igangsat en undersøgelse og har indkaldt 

 
577 Infomedia har ingen hits på “TV-Direktiv” i perioden op til, og medens lovforslaget blev behandlet, dvs. fra 1. 
oktober 1992 til 31. december 1992. Om TV-Direktivet, se kapitel 8 og Mortensen 1992a. Loven er lov nr. 1065 af 23. 
december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed. L 73 1992-93, Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 
fremsat 28. oktober 1992, som frem A 1859, 1. behandling FF 1176, betænkning B 265, 2. behandling FF 4029, 
lovforslag genoptrykt efter 2. behandling, 3. behandling FF 4309, som vedtaget C 419. Loven var et resultat af, at EU-
kommissionen havde sendt Danmark en såkaldt ’åbningsskrivelse’, som var første skridt i en traktatbrudssag, fordi 
Danmark ikke havde indført TV-Direktivet i dansk lov. Oplyst af kommunikationsminister Torben Rechendorff ved 
fremlæggelsestalen den 28. oktober 1992, FF 8919. Se senere i afsnit 23.4.3. 
578 KOM (92)480 af 23. december 1992. Grønbog fra Kommissionen, se herom Harcourt 2005, kapitel 4 og 5. 
579 “Det vil endvidere være et led i udvalgets arbejde at tage stilling til eventuelle konsekvenser af nye initiativer med 
henblik på international regulering på medieområdet fra Europa-Kommissionen og andre internationale fora” (Fra 
Kommissorium for Medieudvalget s. 499 i Betænkning 1320). 
580 Nedsættelse af Medieudvalget blev stærkt kritiseret af den borgerlige presse og borgerlige politikere, som også 
Mediekommissionen var blevet det. Danske Dagblades Forening via Ritzau den 4. januar 1994, gengivet i Politiken, 
Berlingske Tidende 5. januar 1994, H.P. Clausen i Politiken den 15. januar 1994, DDF’s direktør Ebbe Dal i Politiken 
17. januar 1994, Ekstra Blades Svend Ove Gade den 23. januar 1994, medens Journalistforbundet støttede tanken 
(Ritzau den 6. januar 1994, Berlingske 10. januar 1994).  
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tilkendegivelser fra bl.a. private tv-stationer i Italien, Spanien og Frankrig (jfr. min oversigt i afsnit 
12.6 og senere i afsnit 16.1.3).  
 
• Næsten samtidigt findes en uhyre præcis spådom om danske forhold på området for statsstøtte til 
tv. Midt i et grundigt og detaljefyldt dobbeltopslag i tidsskriftet Markedsføring’s “Media-Marked” 
fra 4. maj 1994 findes på side 11, spalte 1 og 2 følgende helsætning: “Endvidere er det tænkeligt, at 
Danmark kommer under pres fra EU, fordi TV 2’s blandingsøkonomi og de uens arbejdsvilkår på 
markedet dårligt harmonerer med EU’s mediepolitiske hovedtanker”. Ikke mere, men et varsel! – 
og det førte ikke til nogle synlige reaktioner andre steder. Artiklen er skrevet af Ole Enggaard fra 
Young & Rubicam samt Per Fanefjord Laursen fra TV3 og har den ildevarslende men velvalgte titel 
“Når osteklokken løftes”.    
 
Bortset fra disse tre udsagn – hvoraf det ene stammer fra et internt DR-dokument – har jeg ikke 
fundet noget om denne centrale problematik i de danske medier i dette tidsrum. 
 
13.14.2. I Danmark – finansiering og deling af DR 
Bevægelserne i den rent nationale, danske del af medielandskabet er præget af, at mange aktører 
indtog nye positioner og kom med overraskende kraftige mediepolitiske markeringer. Disse blev 
med stor sandsynlighed udløst på dette tidspunkt på grund af nedsættelsen af Medieudvalget og af, 
at Kulturminister Jytte Hilden stædigt fastholdt, at hun ville gennemføre drøftelser af det 
mediepolitiske landskab i løbet af 1995 – “og det behøver jeg ikke flere nye udvalg, råd og 
kommissioner til [at hjælpe mig med]”581. Alle ville gerne positionere sig i de forhandlinger om den 
samlede mediepolitik, der måtte være nært forestående. 
 
• Venstre ved Helge Sander og De Konservative ved H.P. Clausen havde som nævnt foreslået TV 2 
privatiseret og frataget licensen, og Sander havde flere gange ønsket Danmarks Radio delt i mindst 
tre enheder. Jytte Hilden havde noget overraskende tilsluttet sig en deling af DR i en tv- og en 
radioinstitution – radio og tv var forskellige medier og havde i DR jo kun generaldirektøren fælles, 
sagde hun til Fyens Stiftstidende den 4. august 1994, ligesom hun i samme interview åbnede for, at 
tv-regionerne skulle skilles fra TV 2/Danmark. 
 
• Der blev endvidere sat et spørgsmålstegn ved licensen som fremtidens finansieringsmetode for 
public service broadcasting. Fremskridtspartiet fremlagde den 12. april 1994 et forslag i Folketinget 
om afskaffelse af licensbetalt fjernsyn582. 
 
Forslaget blev ganske vist afvist af alle andre partier, men der var åbninger. Kulturminister Jytte 
Hilde sagde således, at der nu var en licensaftale for 1994-97, men “hvad der sker i 1998, når den 
nuværende licensaftale udløber, er det jo svært at sige noget præcist om i dag”. Hun fremhæver 
derefter, at der senest i 1995 - “og det er jo til næste år” -  skal indledes drøftelser om det fremtidige 
medielandskab, “og herunder spørgsmålet om antallet af landsdækkende kanaler og deres 
finansiering. Jeg gentager med streg under: og deres finansiering” (sp. 10729, jeg fremhæver). 
 
H.P. Clausen mente, at Fremskridtspartiets forslag meget godt afspejlede den hastige tekniske og 
programmæssige udvikling på det elektroniske medieområde (sp. 10731). Han var derfor bange for, 

 
581 Sagt i Folketinget den 5. maj 1994 – et spark til statsministerens Medieudvalg (og til Statsministeren?). 
582 L 237, 1993-94. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Afskaffelse af licensbetalt 
fjernsyn). Frem 12. april 1994 FF 8946, som frem A 8259, 1. behandling FF 10728, henvist til Kulturudvalget, hvor det 
døde. 
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at licensforliget havde for lang løbetid. De tekniske forhold burde inddrages allerede nu. Og 
derefter fremdrog han en udtalelse, som Kulturministeren var fremkommet med et par dage i 
forvejen. Jytte Hilden havde ved en dansk tv-Oscar-uddeling den 6. april 1994 sagt, at det netop 
indgåede licensforlig måske blev det sidste (B.T. den 7. april 1994). Var det en åbning for en 
drøftelse af andre finansieringsmetoder for public service broacasting– dvs. ud over licens, reklamer 
og sponsorering også abonnementsbetaling og pay per view? 
 
Helge Sander fulgte naturligvis op, da det lå i forlængelse af hans tidligere forslag, og ministeren 
bekræftede sin udtalelse om, at det måske blev det sidste licensforlig (sp. 10742). 
 
13.14.3. I Danmark – antallet af tv-kanaler 
Men ud over, at drøftelserne skulle beskæftige sig med evt. nye finansieringsformer, skulle de også 
omhandle “antallet af landsdækkende kanaler”, som det nævnes i det fremhævede ovenfor. 
 
Og på dette område udviste de danske mediepolitiske aktører virkelig initiativkraft og 
fantasifuldhed. 
 
• H.P. Clausen og Helge Sander mente den 12. november 1993 i TV3-Avisen, at TV3 skulle have 
100%’s landdækning via den tredje terrestriske tv-kanal og dermed konkurrere på lige fod med TV 
2.  
 
TV3 selv igangsatte et vel tilrettelagt kommandoraid imod de politiske partier for at få adgang til 
netop dette frekvenssæt. Den administrerende direktør Jens Torpe sagde i DR-TV’s debatmagasin 
“45 minutter” den 1. februar 1994, at “Vi vil gerne være den tredje nationale TV-kanal. Målet er 
helt klart, at vi vil gerne have lov til at sende til hele landet – for øjeblikket når vi kun halvdelen af 
seerne”. Den 1. marts oplyste han, at TV3 havde ansat Poul Gazan som redaktionschef for TV3’s 
nyhedsudsendelser, der skal udvides til to gange 5 minutter samt én ti-minutters udsendelse dagligt 
(Ekstra Bladet). Den 26. april kunne Torpe melde om et regulært personalemæssigt kup: Han havde 
fisket TV 2’s dygtige programplanlægger Jørgen Steen Nielsen fra TV 2 og ansat ham som 
programdirektør på TV3. Dagen efter tilbød han danske politikere, at hvis TV3 fik landsdækning, 
ville TV3 følge de danske reklameregler og bl.a. undlade at reklamere for øl og 
håndkøbsmedicin ”Den ulempe er til at overse, sammenlignet med at vi vil kunne ses af alle”, sagde 
han til B.T. Og Jørgen Steen Nielsen tilføjede til Ekstra Bladet samme dag: “Vi er parate til tage de 
programmæssige konsekvenser af at blive landsdækkende. Det betyder, at vi langsomt vil udvide 
spændvidden i programfladen med udsendelsestyper, som man traditionelt ikke forbindelser med 
kommercielt fjernsyn, men som alligevel har kommerciel værdi”. [...] Vi vil gerne have lov til at 
benytte den TV-kanal i de danske sendemaster, som i dag ligger ubenyttet hen. Så kan alle danskere 
se os, vel at mærke uden at skulle betale ekstra licens til os”. TV3 købte derefter 36 danske lystspil 
til visning på kanalen. Den 1. juni indledte TV3 et samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten 
om tekst-tv, og oplyste, at kanalen var i kontakt med Nordisk Film, der var TV 2’s største 
entrepriseleverandør, om aktualitetsprogrammer. TV3 forsøgte tydeligvis at komme til at ligne “en 
rigtig tv-kanal” og herved gøre sine hoser grønne hos politikerne, så stationen kunne få adgang til 
det tredje landsdækkende tv-frekvenssæt. 
 
Men også andre havde kik på det ledige sæt frekvenser:  
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• Helge Sanders gamle plan om at vriste tv-regionerne fra TV 2 og Provinsafdelingen fra DR for 
herefter lave en ny licensfinansieret “Danmarkskanal” forudsatte adgang til det tredje frekvenssæt. 
Det samme gjorde opfyldelse af Kanal 2’s dømme. 
 
• Kanal 2, der i 1993-94 var 60% ejet af det amerikanske SBS, 25% af fagbevægelsen og 15% af 
direktøren Bent Helvang583, indledte under navnet Kanal Danmark et samarbejde med ti andre 
lokale tv-stationer (oplyst til Børsen den 8. februar 1994), og den 15. maj 1994 fortalte direktør 
Bent Helvang til Politiken, at målet var at blive landsækkende, hvad der ikke var muligt med de 
frekvenser, der var stillet til rådighed for lokal-tv. 
 
Lokal-tv var nemlig ved politiske beslutninger i 1980erne om anvendelse af de danske tv-frekvenser 
blevet låst fast til et bundt af frekvenser, der maksimalt kunne dække ca. 75% af befolkningen. For 
arbejderbevægelsen, der satsede stort på sit eget tv-net via en række lokale stationer, var denne 
begrænsning meget hæmmende for målsætningen, nemlig at komme ud til alle danskere som et 
korrektiv til de borgerlige avisers nyhedsformidling. Noget måtte gøres for at ændre status for de 
lokale tv-stationer, der var svage, hvis de var isolerede. En ny landsdækkende tv-mulighed kunne 
være svaret, evt. via networking. På et møde i Socialdemokratiets medieudvalg den 23. september 
1993 havde Aktuelts chefredaktør Lisbeth Knudsen sagt følgende herom: “Hverken 
socialdemokratiet eller arbejderbevægelsen kan tåle at miste lokalmedierne. Vi må overveje et 
samarbejde med Egmont f. eks., eller med fanden selv, hvor vi sætter os på nyhedsområdet, køber 
os til en plads. Det er tvingende nødvendigt, at der træffes en politisk beslutning, og at der skabes 
fodslag mellem arbejderbevægelsen og socialdemokratiet. Vi har en fordel: en landsdækkende 
nyhedstjeneste, et mediecenter. Vi er nødt til at gå ind og ’handle’ med denne fordel, benytte os af, 
at modparten er interesseret i at få ’gratis’ nyheder”584. 
 
• Endelig havde også Danmarks Radio lagt billet ind på den tredje landsdækkende, terrestriske tv-
kanal. Medarbejderrepræsentanten i DR’s bestyrelse og medlem af Medieudvalget for Danmarks 
Radio, Poul Erik Magnussen, udtrykte i Berlingske Tidende for 9. marts 1994 ønske om, at DR 
skulle have en ekstra tv-kanal og den fjerde ledige landsdækkende radiokanal.  DR’s tv-direktør 
Søren Jakobsen havde til tidsskriftet Radiobranchen den 15. april 1994 på side 34 antydet, at DR 
havde behov for en ekstra tv-kanal, og den afgåede generaldirektør Hans Jørgen Jensen tilsluttede 
sig idéen den 27. juni ved at pege på, at DR burde have to tv-kanaler som Sveriges Radio. 
 
Internt i Danmarks Radio – og uden offentlighedens kendskab – havde den nytiltrådte 
generaldirektør Christian S. Nissen nedsat en hurtigt arbejdende projektgruppe, der skulle udarbejde 
forslag til en tiårs-strategi for DR. Gruppen, der fik tilnavnet “Nisse-banden”, gik i gang allerede i 
juni 1994, og den arbejdede igennem sommeren 1994 med storstilede planer om en helt ny DR-
strategi, hvori det indgik, at DR i fremtiden skulle have to landsdækkende tv-kanaler og fire 
radiokanaler585.  

 
583 Se Claus Sørensens fortrolige rapport om “Kanal Danmark – strategi og dokumentation” fra marts 1992 (Sørensen 
1992). I FM’s arkiv. 
584 Referat af møde i Socialdemokratiets medieudvalg den 23. september 1993, side 2. Referent Tove Smidth. I FM’s 
arkiv. 
585 Banden bestod af Finn Slumstrup, Leif Lønsmann, Jesper Grunwald, Linda Overgaard, Frederik Blichfeldt, Dorthe 
Tauber Lassen og Erik Nordahl Svendsen. Se Nisssen 2007 s. 26-38 og mange steder senere i bogen. Arbejdet mundede 
ud i “Redegørelsen”, der efter en frisering i direktionen blev godkendt af bestyrelsen og udgivet som bog i november 
1994: Danmarks Radio 1995-2005. En redegørelse om DRs idégrundlag, programpolitik og udvikling (Danmarks Radio 
1994). Navnet Nisse-banden var hentet fra DR’s meget succesfulde julekalendere i 1984 (Nissebanden) og 1989 
(Nissebanden i Grønland) med genudsendelser i henholdsvis 1992 og 1993 – og mange gange senere. 
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• Andre havde også store planer om nye former for tv – om end der her ikke var tale om 
landsdækkende tv-kanaler. Den svenske industrikoncern Kinnevik586, der ejede TV3, havde i marts 
1994 bebudet, at man ville igangsætte to nye satellit-distribuerede tv-kanaler – TV6 og ZTV. I 
første omgang rettet mod Sverige, men senere skulle de også sendes til Danmark.  
 
• Tele Danmark, der styrede landets største kabel-tv-anlæg bl.a. via hybridnettet, meddelte den 3. 
juni 1994, at virksomheden havde ansat den kendte filmmand Bo Christensen (producent på bl.a. 
Huset på Christianshavn og Olsenbande-filmene) med henblik på at starte egen programvirksomhed 
via satellit – indtil kabelfødt tv blev lovligt i Danmark. Den 5. august fortalte Bo Christensen, at 
Tele Danmark havde planer om en filmkanal og gerne ville samarbejde med DR og TV 2. 
 
Tele Danmark var også aktiv i et storstilet forsøg på at skabe et nordisk distributionsselskab (Nordic 
Satellit Distribution, NSD), der planlagde at forsyne alle kabel-tv-anlæg i Norden med satellit-tv.  I 
første omgang var Tele Danmark i forhandlinger med finske Sanomat, norske Televerket og 
svenske Telia (Morgenavisen Jyllands-Posten den 25. januar) og tanken var at distribuere alle de 
skandivaniske tv-kanaler samt et antal nye betalings-tv-kanaler, bl.a. sports- og filmkanaler. Man 
håbede i Danmark på samarbejde med Divisionsforeningen i herrefodbold og Egmont/Nordisk 
Film. Senere på året blev samarbejdspartnerne udskiftet, og i august 1994 er det Tele Danmark, 
Televerket og Kinnevik, der skal etablere det omfattende samarbejde (4. august i Politiken, 
Berlingske og Morgenavisen Jyllands-Posten). Projektet blev stoppet af EU-Kommissionen den 19. 
juli 1995 for brud på konkurrencereglerne587. 
 
13.14.4. Det tredje kanal – Forum i København, 1. september 1994 
Som en forankring af de mange bestræbelser for at få adgang til “den tredje tv-kanal” vil jeg kort 
omtale et større arrangement, som Brancheforeningen for Forbruger Elektronik (BFE) afholdt i 
Forum i København i dagene 1.-5. september 1994. Her skulle fremtidens overflødighedshorn vises 
med “homebanking, hybridnet, informations-highways, interaktivt TV, multimedier, overvågning, 
pay-tv, telefoni på kabel, teleshopping, TV-data og video on demand”. Kodeordet var digital. I den 
BFE-Bulletin, der fulgte med indbydelsen, optrådte artikelrubrikker som “Fremtiden: Individuel, 
digital, fuld af sjove spændende muligheder”; “Den digitale revolution”; “Digital radio på vej”; og 
“Digitalt DR tv via satellit”. Men det var fremtiden med “Interaktivt tv og 500 kanaler at vælge 
imellem”, men inden den kom, befandt alle mediepolitiske aktører sig et stykke tid endnu i en 
analog verden. Og her stod den tredje landsdækkende tv-kanal og den fjerde radiokanal øverst på 
dagsordenen. 
 
I den anledning havde arrangørerne i samarbejde med Danmarks Radio besluttet at gennemføre 
en ”Mediekrydsild”, der foregik på udstillingens store scene, og som  blev transmitteret direkte på 
DR’s radioprogram  P1 den 1. september 1994, kl. 15-16. Deltagerne var radiodirektør Hans Jørgen 
Skov DR-radio, Glenn Lau Rentius fra Nordisk Film, økonomidirektør Peter Parbo TV 2/Danmark, 
Søren E. Jakobsen DR-TV og som den fremmede havkat i hyttefadet Jens Torpe fra det svenskejede 
TV3. 

 
586 Industriförvaltnings AB Kinnevik, der havde startet bl.a. TV3 og Viasat, havde i 1994-95 oprettet en særlig tv- og 
medieafdeling, der i 1995 blev børsintroduceret som Modern Times Group, MTG, med Kinnevik som hovedaktionær. 
Se Kinneviks Årsredovisning 1994. 
587 Se 96/117/EC, Commission Decision of 19 July 1995 declaring a concentration to be incompatible with the common 
market and the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution), EFT 1996/L 
053/20.  
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Diskussionen handlede om, hvem der skulle have den fjerde ledige radiokanal og den tredje 
landsdækkende tv-kanal, der begge var til rådighed, medens digitale løsninger blev gradvist 
udbygget. 
 
I 1993 og i sommeren 1994 havde TV 2 holdt sig passiv i disse diskussioner, men det blev ændret. 
Peter Parbo fremlagde både et trusselsbillede med fremmede kapitalstærke medievirksomheder og 
en  fremtidsløsning, hvor TV 2 var en fuldskala elektronisk virksomhed. I sit oplæg sagde han 
følgende588: 
 
“TV 2 er sårbar over for de internationale kapitalstærke medievirksomheder, derfor er det 
væsentligt at disse foretagender ikke bliver stillet endnu mere gunstigt, end tilfældet er i dag. Vi vil 
have bedre rammer for fortsat at udvikle os som det bedste tilbud til danskerne. Derfor skal den 
tredje kanal, der findes på de af TV 2 betalte sendemaster, bliver i TV 2-systemet. Vi vil være en 
full line leverandør inden for de elektroniske meder, og det er derfor vigtigt, at vi får rådighed over 
den fjerde radiokanal – ikke licensfinansieret men med en række public service-forpligtelser, så det 
ikke blot bliver en 24-timers bevidstløs musikkanal for de helt unge. At give TV 2 ordentlige 
vækstmuligheder vil sikre danskerne et godt professionelt tilbud med tv og radio og være den 
bedste garanti for, at det ikke bliver svensk, tysk, engelsk eller amerikansk ejede kanaler, der skal 
stå for en væsentlig del af kulturpolitikken herhjemme”. 
 
Det er den diametrale modsætning til at skille tv-regionerne fra TV 2/Danmark med henblik på at 
omdannet den landsdækkende virksomhed til et aktieselskab, der skal sælges til private, helt eller 
delvist. Parbo går endda endnu videre senere i diskussionen, idet han med henvisning til, at Jytte 
Hilden har sagt, at hun vil styrke regionerne, siger, at man “lidt frækt simpelthen [kunne] overveje 
at slå DR’s Provinsenhed sammen med regionerne og køre det i TV 2-regi”. 
 
Tv-direktør Søren Jacobsen fra DR mente, at fremtiden ville byde på to licensfinansierede tv-
kanaler under samme hat, nemlig DR’s, og at det var nødvendigt, fordi alene en koordinering kunne 
sikre mangfoldigheden og den større valgmulighed for seerne. Den kritik, der fandtes på dette 
tidspunkt om, at DR flyttede de smalle programmer ud i ydertiderne, var berettiget. “Hvis vi skal 
fastholde et uafhængigt – både et økonomisk og politisk uafhængigt radio-tv-tilbud i dette land 
fremover, så er der faktisk kun én vej frem, det er at give Danmarks Radio rådighed over to kanaler  
-  så vi kan planlægge programvirksomheden så vi har både har fat i det brede og det smalle. Og så 
er der masser af plads til de kommercielle kanaler i den teknologiske udvikling, der ligger lige foran 
os”. 
 
Hertil svarede TV3’s Jens Torpe, at Danmark efterhånden var det sidste land i Europa, hvor staten 
fastholdt monopol på sendernettet. Det var i øvrigt en akademisk diskussion, om der var behov for 
og talent og penge nok til en uafhængig tredje tv-kanal. Der er allerede i halvdelen af Danmark tre 
kanaler, nemlig DR, TV 2 og TV3. TV3 vil med den tredje kanal også øge det danske 
programudbud, det er vi tunget til at gøre, fordi seerne gerne vil se danske produktioner. Det er 
faktisk os på TV3, der vil bringe fornyelsen, fordi TV 2 i stigende grad trækker programmer tilbage 
til Kvægtorvet. Der er derfor nu kun 3-4 store produktionsselskaber her i landet, og vi skal sikre, at 
der er 9-10. Det giver frist luft. Han ønskede den tredje kanal til TV3, men han var klar over, at han 

 
588 Citater og referat bygger på Statsbibliotekets/Det Kgl. Biblioteks kopi af udsendelsen. 
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ikke i morgen ville få den forærende, det afgørende var dog, at den blev givet til en helt ny 
institution, på den måde skaber vi mest konkurrence. 
 
Glen Lau Rentius anlagde også en national vinkel på sin tilgang til, hvem der skulle have den tredje 
kanal. I stedet for at give den til DR, TV 2 eller TV3 kunne han forestille sig, at den tredje kanal – 
der under alle omstændigheder skulle være en privatejet dansk medievirksomhed – kunne drives af 
et konglomerat, en sammenslutning. Han nævner ikke, hvem der kunne indgå i et sådant 
konglomerat, men han repræsenterede Nordisk Film og dermed også Egnont-gruppen i 
diskussionen589. Hans mente i øvrigt, at det burde være en ligelig fordeling af de sendetekniske 
muligheder mellem “på den ene side den licensfinansierede medievirksomhed og på den anden side 
den reklamefinansierede medievirksomhed, fordi regulær konkurrence altid er sund og fordi der 
derved skabes et fornuftigt samspil mellem medier under statens indflydelse og egentligt frie 
medier”. 
 
Der var således fire bejlere til den tredje tv-kanal. 
 
13.14.5. Opsamling på afsnit 13.14 
Der er tre ting, jeg vil fremhæve fra den afsluttende diskussion:  
 
Det første er, at der ikke er nogen af de fem paneldeltagere, der tvivler på, at der findes en fjerde 
radiokanal og en ubenyttet tredje, landsdækkende tv-kanal, og at den kan tages i brug, samtidigt 
med at de digitale muligheder videreudvikles. 
 
Det andet er, at en privatisering af TV 2 ikke nævnes. 
 
Det tredje er, at både DR og TV 2 må have haft vokseværk. DR ønsker endnu en tv-kanal og en 
radiokanal, og Søren Jacobsen antyder faktisk mod slutningen af diskussionen, at DR kunne 
forestille sig et tættere samarbejde med de licensfinansierede regionale tv-stationer. En egentlig 
overtagelse er dog ikke på tale. Men også TV 2 har ekspansionsplaner: endnu en tv-kanal, en 
radiokanal og måske endda overtagelse af DR’s Provinsenhed, så Helge Sanders gamle ide om en 
Danmarkskanal kunne realiseres. 
 
I modsætning hertil foreslår repræsentanterne for den private medieverden, at de skal have den 
tredje tv-kanal for at styrke det danske programudbud, og for at fremme konkurrencen mellem de 
statsejede og de private medievirksomheder til fordel for seerne. 
 
Set fra de borgerlige partiers synspunkt, som de var fremført i den tidligere debat, præsenteres her 
en idé, der på en måde omgår privatiseringen af TV 2.  I stedet for at privatisere TV 2 – hvad der 
ville blive en kompliceret og måske også en politisk set risikabel proces pga. stationens succes -  
kunne man forestille sig en ny, privatejet kommerciel tv-kanal. Det ville give ekstra konkurrence og 
dermed ifølge den borgerlige ideologi føre til et mere varietet og bedre tv-tilbud til danskerne. 
Konkurrencen mellem to kommercielt finansierede udbydere vil endvidere betyde lavere tv-
reklamepriser for erhvervslivet, og tilsammen ville to tv-kanaler lægge et endnu større pres på 
Danmark Radio om at effektivisere driften. Det politiske korrektiv, som et TV 2 skulle udgøre i 
forhold til DR, fandtes allerede og ville blot blive forstærket ved endnu en privat tv-udbyder. 
 

 
589 Egmont-fonden havde i 1992 opslugt Nordisk Film. 
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Men også for tilhængerne af public service broadcasting ville en ekstra tv-kanal tilbyde stærkt 
forøgede muligheder for seerne. DR kunne ved koordination af programfladerne betjene forskellige 
målgrupper samtidigt og mere varieret. Når den ene kanal bragte oplysende udsendelser, kunne den 
andre servere underholdning, og det ville være muligt at sigte imod meget smalle målgrupper på 
den ene kanal, medens brede befolkningssegmenter blev betjent via den anden. 
 
At det danske TV 2 var blandingsfinansieret, betød - set fra DR’s position i medielandskabet - at 
TV 2’s public service-opgave var svær at løse, fordi reklamefinansieringen tvang hensynet til store 
målgrupper igennem på bekostning af forpligtelser til et samlet alsidigt udbud af emner og genrer. 
Blev TV 2 privatiseret ville den gradvise korrumpering af public service-begrebet derfor forsvinde, 
ligesom den gensidige kamp mellem DR og TV 2 om den samlede licenskage kunne ophøre. Men 
havde TV 2 ikke public service-forpligtelser, måtte DR have to kanaler for at fastholde public 
service broadcasting’s position i konkurrencen med de udenlandske, private udbydere. 
 
Svaret på, hvad der skulle ske med det tredje sæt af terrestriske frekvenser, var således af største 
betydning for alle mediepolitiske aktører. Og svaret ville få betydelig indflydelse på opmålingen af 
det kommende medielandskab, hvor TV 2’s status og stilling måtte være udgangspunktet. 
 
Jeg skal derfor se nærmere på distributionsproblematikken. Var der i Danmark en ubrugt tredje, 
landsdækkende tv-kanal midt i 1990erne? 
 
13.15. Distribution af analogt TV – “den tredje tv-kanal” 
Den følgende gennemgang af de sendetekniske forhold omkring “den tredje tv-kanal” vil blive 
ganske detaljeret, men forløbet vil blive opsummeret i afsnit 13.15.6. Når jeg går grundigt til værks, 
er det for at dokumentere et forløb, der i dag må forekomme de fleste ejendommeligt, ja måske 
usandsynligt. Forløbet fik betydning ikke bare for privatiseringen af TV 2, men også for indførelse 
af digitalt, terrestrisk tv i Danmark590. 
 
Analogt tv-broadcasting kan fremføres til den enkelte bruger på tre måder: 1) via det terrestriske 
sendernet; 2) via satellit; og 3) via kabler. I alle tilfælde forudsætter modtagelsen at brugeren 
anskaffer sig relevant modtageudstyr. Terrestrisk tv organiseres oftest således, at samtlige husstande 
inden for et givet geografisk område (oftest et land) med billige individuelle modtageantenner kan 
modtaget et støjfrit signal, der udsendes fra et beskedent antal sendermaster, placeret på 
jordoverfladen (deraf navnet: terra er latinsk for landjorden). Systemet er økonomisk set meget 
effektivt; dets akilleshæl består i, at hver nation kun råder over et meget begrænset antal 
frekvenssæt, hvorfor brugerne kun kan modtage få tv-kanaler (3-4 stk.)591. Det terrestriske tv-
sendernet er det ældste i Danmark og blev taget i brug i 1950erne. 
 

 
590 Se herom Mortensen 2004. 
591 Man kan planlægge et landsdækkende net af frekvenser på to måder. Enten søger man at dække store 
befolkningskoncentrationer med det største antal programmer, eller også forsøger man ar dække et lands samlede areal 
tilnærmelsesvis lige godt med lige mange programmer. Første metode anvendes i USA, den sidste i Europa. Jfr. 
Andersen 1990, s. 199f. Lokal-tv i Danmark endte dog i 1987 med at prioritere befolkningstallet over en ligelig 
fordeling af sendemuligheder. 
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13.5.1. Satellitter med tv-kanaler 
Satellitterne er ”the birds, that make it all fly”, som amerikanerne sagde i starten af 1980erne (Traub 
1983). Dengang planlagde nationerne via WARC-77-aftalen592 på verdensplan et system, hvor hver 
nation ville råde over 5 tv-kanaler, der skulle udsendes med stor effekt fra en kraftig DBS-satellit, 
placeret i den geostationære bane 36.000 km over jorden. De individuelle modtageantenner 
(såkaldte parabolantenner) kunne derfor være små og billige. Systemet led imidlertid af en række 
begynderfejl, og det kom aldrig til at fungere ordentligt i Europa. I stedet blev det overhalet af 
kommunikationssatellitterne, der fra den samme geostationære bane, men i en anden del af 
frekvensspektret hver i 1980erne sendte omkring ti tv-kanaler med langt svagere signaler til 
jorden593. Her krævede modtagelsen i 1980erne store, kostbare parabolantenner (flere hundrede 
tusinde kr. pr. stk.), og disse blev typisk placeret i tilknytning til store kabel-tv-anlæg. Efterhånden 
forbedredes både sendestyrken og modtageantennerne, og i midten af 1990erne kunne selv en 
mindre parabol på under en halv meter i diameter modtage et støjfrit signal fra en kommunikations-
satellit.  
 
Satellit-tv med individuel modtagelse er aldrig blevet det store hit i Danmark. I september 1987 
(kort før TV-Syd blev en del af TV 2-systemet), var der 1.800 enkelthusstande koblet til satellit-tv, 
medens 214.000 husstande modtog signaler fra satellitter via kabel-tv-anlæg. I 1994 var 
enkelthusstande med parabolantenne vokset til 178.000, medens 1.328.000 husstande modtog 
satellit-tv-kanaler via kabelanlæg594. 
 
13.15.2. Kabel-tv 
Kabel-tv-anlæg består af en hovedstation, hvor tv-signalerne modtages enten fra en terrestrisk 
sender eller fra en satellit eller et andet kabel-tv-anlæg og omformes til et signal, der kan 
videresendes i koaksialkabler. Disse er gravet ned i jorden, figureret i en træstruktur, der er 
prisbesparende, men som i praksis betyder at kabel-systemerne bliver énvejs-anlæg (i modsætning 
til telefoni-systemet, der med sin stjernestruktur er tovejs)595. Tilslutning til sådanne kabelanlæg 
kostede midt i 1980erne mellem fem og ti tusinde kroner, men de var vidt udbredte. P&T’s 
officielle opgørelse fra april 1982 anfører, at 1.154.826 husstande (ca. 50% af alle) var tilsluttet et 
kabel-tv-system. Fordelen ved sådanne systemer er, at de kan fremføre et større antal tv-kanaler (24 
kanaler for moderne anlæg i slut-80erne), og danskerne anvendte i 1980ere især muligheden for at 
se nabolands-tv via denne metode. Senere i 1990erne kom satellit-tv til, og prisen faldt til omkring 
5.000 kr. i midten af 1990erne for en parcelhus-tilslutning. 
 
13.15.3. Terrestrisk tv 
Frekvenser er naturgivne, men beslutningen om tv-kanalernes bredde og samlingen i 
landsdækkende sæt er besluttet af mennesker og kan derfor ændres596. De tv-kanaler, der anvendes i 

 
592 Konference arrangeret af International Telecommunication Union og afholdt i Geneve i 1977. Se 
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx. og afsnit 8.2. 
593 Hele fortællingen om DBS-satellitterne og kommunikationssatellitterne findes i Mortensen 1986. Jfr. afsnit 8.1-4. 
594 Se Efterretninger nr. 2/1987, s. 2 (i FM’s arkiv) og Betænkning 1300, bilagsbind s. 294. 
595 Se nærmere i Betænkning 974, s. 12-35 og Mortensen 1987d. 
596 I det følgende anvendes ordet ”kanal” for et frekvensområde på 7 eller 8 MHz, der kan bære et almindeligt tv-signal 
(f.eks. kanal 4, der fra Gladsaxe-senderen udsendte DR1 med en styrke på 50.000 W). Et ”program” er en samling af 
udsendelser, der distribueres kontinuerligt af en tv-station (f.eks. DR2). En ”senderstation” består af et lille hus og en 
sendermast med en eller flere sendere. Et radioprogram eller et tv-program udsendes derfor fra flere senderstationer. 
Når det i Erik Fiehns kendingsmelodi fra 1932 hed »Stil nu ind paa de danske Stationer« var det ikke fordi, der var flere 
radioprogrammer i Danmark. Statsradiofonien havde som bekendt kun ét, men dette skulle bruge to senderstationer (en 



 488 

Danmark og vore nærmeste nabolande, er fastlagt til med båndbredde på 7 MHz i VHF-området og 
8 MHz i UHF-området. De kanaler, der anvendes til terrestrisk tv, befinder sig i flere 
frekvensområder. Områderne 47-68 MHZ og 174-230 MHz kaldes VHF-området og omfatter 
kanalerne 2-12. Områderne 470-958 MHz kaldes UHF og omfatter kanalerne 21-81597. 
 
Et landsdækkende sæt består af et antal kanaler, der er udvalgt således, at deres plads på 
frekvensskalaen, kombineret med senderens geografiske placering, sendermasternes højde og den 
styrke, signalerne udsendes med, fører til, at samtlige husstande kan modtage et støjfrit signal med 
billige antenneanlæg. For at det kan ske, skal sættes kanaler være valgt således, at de ikke generer 
hinanden indbyrdes (interfererer). Det medfører, at ikke alle kanaler kan anvendes samtidigt, og at 
de ikke alle sammen kan udsendes med samme styrke. Man opdeler derfor et sæt af kanaler i nogle, 
der skal anvendes til hovedsendere (og som har den kraftigste udstråling – op til 800.000 W), og 
andre med svagere udstråling, der placeres på hjælpesenderne (ned til 6 W). Hjælpesendere 
anvendes til at lukke huller i hovedsendernes dækningsområder. I den analoge teknik er det 
almindeligt, at alle hovedsendere i et landsdækkende sæt anvender forskellige kanaler for ikke at 
forstyrre hinanden, mens hjælpesenderne kan genbruge den samme kanal flere gange – blot de står 
tilstrækkeligt langt fra hinanden. 
 
Placering af senderne, masternes højde, valg af kanal og sendestyrke er ikke udelukkende et 
nationalt anliggende. Radiobølgerne respekterer naturligvis ikke landegrænser, og planlægningen af 
et sæt skal derfor koordineres med de nabolande, der ligger tæt på Danmark598.  
 
13.15.4.. VHF-båndet 
Den første internationale konference, der koordinerede frekvenserne, fandt sted i Stockholm i 1952. 
Resultatet blev, at Danmark kunne opbygge ét landsdækkende net af kanaler, der kunne udsende ét 
TV-program i VHF-båndet599. Resultatet blev dette (Nielsen/Nielsen 1961 s. 177): 
 
Tabel 13.29. Frekvensfordeling og lokalisering af VHF-nettet 
 

Sted    Kanal   Effekt 
 
  Ålborg    5   50 kW 
  Vestjylland   10   60 kW 
  Århus    8   60 kW 
  Sønderjylland   7   60 kW 
  Fyn    3   10kW 

 
i København, og en i Kalundborg). Speakeren annoncerede derfor i mange år “Danmarks Radio, København-
Kalundborg”. 
597 VHF = Very High Frequencies, UHF = Ultra High Frequencies. Forskellen er vigtig i to forbindelser. For det første 
anvendes to forskellige typer af individuelle modtageantenner, når en enkelthusstand skal modtage signalet. VHF-
området kræver en gammeldags ”DR-antenne” (fire metalrør på tværs af en bærende skinne), medens UHF-området 
kræver en ”TV 2-antenne”, en ”rottefælle”. For det andet udbredes signalerne ikke med samme lethed: jo højere i 
frekvensspektret, jo kortere rækkevidde. UHF-området kræver derfor flere master med kortere afstand for at dække hele 
Danmark, end VHF-området gør. Derfor måtte der bygges et nyt mastesystem, da UHF-området blev taget i brug til 
landsdækkende tv i slutningen af 1980erne. Men også lokal-tv, der blev igangsat før TV 2, anvendte UHF-området og 
krævede derfor både nye modtageantenner for enkelthusstande og i mange tilfælde ny placering af senderne. 
598 Og ofte længere væk end tæt på. Nilsen og Nielsen 1961 har s. 198 et kort over anvendelsen af kanal 30, der viser, at 
den er fordelt til følgende lande i den region, Danmark hører til: England, Norge, Sverige, Finland, Sovjetunionen 
(Estland, Letland, Litauen), Polen, Østrig, Østtyskland, Vesttyskland, Belgien, Holland. Desuden blev den anvendt i 
Danmark, og der måtte ikke ske interferens med anvendelsen af kanalen nogle af de andre steder. 
599 Om 1952-konferencen, se Nielsen 1992. 
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  Sydsjælland   6   60 kW 
  København   4   50 kW 
  Bornholm   5   10 kW 
 
Ved den næste konference – også i Stockholm, nu i 1961 – fik Danmark rådighed over en række 
hjælpesendere, såkaldte ”kanalomsættere”. I alt 18 på kanalerne 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, alle med 
vandret polarisation. 
 
Konferencens vigtigste resultat i forbindelse med denne fortælling var ellers, at den fordelte de 
frekvenser, der var placeret i UHF-båndet. Der var tale om en grov-koordination, hvor den meget 
detaljerede udformning af et givet kanal-sæt skal forhandles med nabolandene. Grov-
koordineringen indebærer, at en kanal, der skal anvendes på en hovedsender, har fået sin 
geografiske placering, og denne kan kun afviges med ca. 15 km. 
 
13.15.5. UHF-båndet 
Man blev på konferencen enige om at benytte samme kanalbredde til et tv/lyd-signal, nemlig 8 
MHz i hele UHF-området600. Det gav en række tv-kanaler i frekvensområdet 470-958 MHz, nemlig 
kanalerne fra nr. 21 til 81, idet dog kanal 35-37 blev afsat til radar. 
 
Danmark fik da disse kanaler, her angivet med geografisk placering, antennehøjde og effekt 
(Nielsen & Nielsen 1961, s. 179, figur 3): 
 
Tabel 13.30. Frekvensfordeling og geografisk placering for tre UHF-frekvenssæt efter Stockholm-konferencen 1961. 
 

Sted   Kanaler   Højde  Effekt 
 

 Vendsyssel  32, 35, 63  800m  300kW 
 Tinghøj   29, 44, 47  500m  300kW 
 Salling   28, 59, 62  800m  300kW 
 Kibæk   43, 46, 62  800m  300kW 
 Århus   23, 26, 54  800m  300kW 
 Vejle   30, 33, 64  500m  150kW 
 Bramminge  59, 53, 68  200m  150kW 
 Løgumkloster  29, 32, 67  100m  75kW 
 Sundeved  24, 27, 61  800m  300kW 
 Fyn   22, 25, 58  800m  300kW 
 Nakskov   49, 52, 63  100m  37,5kW 

Vordingborg  39, 42, 66  800m  300kW 
 Jyderup   48, 51, 65  800m  300kW 
 København  31, 34, 60  800m  300kW 
 Hillerød   53, 56, 67  100m  75kW 
 Bornholm  56, 59   800m  300kW 
 
Det ses således, at der på alle steder – bortset fra Bornholm – er tale om tre kanaler, dvs. mulighed 
for tre landsdækkende tv-programmer i UHF-området (på Bornholm kunne man sandsynligvis 
forhandle sig til flere små sendere med lav effekt, der kunne dække Bornholm uden at genere 
nabolandene). Derved ville Danmark altså råde over mulighed for i alt fire tv-programmer, ét i 
VHF- og tre i UHF-området. 
 

 
600 F. eks. omfattede Kanal 21 området fra 470 MHz til 478 MHz, billedbærebølgen var placeret  på  471,25 MHz og 
lydbølgen på 476,75 MHz. Kanal 22 omfattede 478-486 MHz, og billedbærebølgen var placeret 8 MHz fra kanal 21’s, 
dvs. på 479,25 MHz, medens lydbølgen lå på 484,75 MHz. Osv. 
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Imidlertid var frekvensbåndet over 790 MHz (dvs. fra kanal 61 til 81) tildelt ”såvel radiospredning 
som faste og bevægelige tjenester” (s. 181).  Der blev derefter fastsat ”værdier for den beskyttelse, 
som sidstnævnte tjeneste bør have i forhold til TV ” (s. 181). Mange lande, bl.a. Tyskland, afstod 
imidlertid fra at benytte disse frekvenser til tv. Og den højeste kanal, der er optaget i planen, er 
kanal 69, der kun blev tildelt en lille fransk station. ”De skandinaviske lande sikrede sig nogle 
tildelinger over 790 MHz med henblik på at opnå komplet dækning for et eventuelt tredje UHF-
program, men disse kanaler vil dog kun kunne tages i brug efter nærmere aftale med nabolandene af 
hensyn til eventuelle faste og bevægelige tjenester, og kun når mulighederne for at benytte kanaler 
under 790 MHz er udtømt” (s. 181). 
 
Danmark fik ”nogle tildelinger over 790 MHz”, nemlig kanalerne 61, 62, 63, 65, 66, 67 68. Det 
tredje UHF-sæt’s 15 frekvenser bestod således af 4 kanaler under kanal 61, samt syv kanaler fra 61 
til 68, hvoraf kanal 63 og kanal 66 blev anvendt to gange.  Det var muligt at benytte dette 
frekvenssæt, men det ville kræve forhandlinger med nabolandene. 
 
Pernille Springborg fra IT- og Telestyrelsen har telefonisk oplyst den 9. februar 2007, at de ”faste 
og bevægelige tjenester”, der nævnes i teksten, er militære tjenester, men at man dengang af 
sikkerhedsmæssige årsager ikke skrev dette direkte. Og så længe Vesttyskland (og langt senere 
Tyskland) anvendte disse til militært brug, ville det i realiteten være umuligt for Danmark at tage 
dem i brug til tv-formål. Dvs. at kanalerne 61, 62, 63, 65, 66, 67 og 68 var ikke umiddelbart 
tilgængelige til civilt tv i Danmark. 
 
Børge Nielsen og Ib Lønberg Nielsen (den senere teledirektør), begge fra P&T, vurderede derfor, at 
det skulle ”være muligt i båndet 479-790 MHz [dvs. kanal 21-60] at opnå 2 kanaler pr. station samt 
en ekstra kanal på enkelte stationer” (s. 195). 
 
Deres konklusion længere fremme i artiklen er derfor denne: 
 
”Det er således lykkedes at opnå 2 landsdækkende programmer i området 470-790 MHz, samt et 
tredje landsdækkende program, som for de befolkningsmæssige tyngdepunkter København, 
Odense, Århus og Ålborg områderne også er beliggende under 790 MHz, mens de resterende 
kanaler for dette program ligger over 790 MHz” (s. 197). 
 
Imidlertid var den kanal-plan, man vedtog, ikke den endelige. En række kontrolberegninger havde 
man ikke kunnet nå at udføre, og der var derfor på konferencen enighed om, at ”planen i nogen grad 
måtte betragtes som et første, anvendeligt udkast, som i tidens løb nok ville kræve en del 
modifikationer” (s. 197). 
 
Men i 1961, hvor dette blev skrevet, var der jo ingen i Danmark der forudså, at man på et givet 
geografisk område (f. eks. København) kunne få brug for mere end to tv-kanaler i UHF-nettet.  
 
I 1963 offentliggjorde Ib Lønberg så kontrolberegningerne. Han beklager, at en fælles 
kontrolberegning ikke har været mulig i et internationalt forum for hele planen, og i stedet har de 
enkelte lande derfor måttet tage affære. 
 
”For Danmarks vedkommende rummer planen 16 stationer med hver 3 sendere. Da kanaler i 
frekvensområdet over 790 MHz, d. v. s. kanalnumre over 60, endnu ikke er tænkt udnyttet til 
fjernsyn i alle lande, og da dette frekvensområde også benyttes af andre tjenester, er en 
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gennemregning af disse kanaler på samme grundlag som de øvrige ikke mulig på indeværende 
tidspunkt. Derved reduceres antallet af kanaler, der skal kontrolberegnes, til 2 pr. station, i alt 32” 
(s. 123)601. 
 
Konklusionen er mht. planlægning af kanalnumre, at ”man ikke vil kunne opnå et væsentligt bedre 
resultat selv ved en helt ny planlægning” (s. 130). ”De foretagne kontrolberegninger af de 2 af de 3 
programmer, som Danmark ved Stockholm-planen fik tildelt, viser, at landet feltstyrkemæssigt set 
er tilfredsstillende dækket. Særlige terrænforhold vil dog kræve kanal-omsættere visse steder” (s. 
133). 
 
De fire danske frekvenssæt var disponeret således, indtil lokal-tv kom på dagsordenen i 1983: 
 
Sæt 1 (VHF). DR-TV’s sendernet. Var opbygget med 8 hovedsendere og 4-5 små hjælpesendere fra 
1955 til begyndelse af 1970erne. Her tilføjedes tre mellemstore sendere samt flere hjælpesendere. I 
alt 10 hovedsendere og 25 hjælpesendere. 
 
Sæt 2 (UHF). Reserveret til brug for et dansk TV 2. 16 hovedsendere og 21 hjælpesendere. 
 
Sæt 3 (UHF). Reserveret til brug for en anden UHF-baserede landsdækkende tv-kanal. Der kunne 
enten være tale om et dansk TV 3 eller om, at DR’s tv-kanal i VHF-området blev flyttet til UHF. 
 
Sæt 4 (UHF). Består af 13 kanaler fordelt på 15 hovedsendere602.  
 
I 1980 fik Danmarks Radio af P&T tilladelse til i Vendsyssel (Tolne) at ibrugtage kanal 57 i UHF-
området, da der var forstyrrelser ved modtagning af DR’s program i VHF-båndet. 
 
13.15.5.1. Disponering af UHF-båndet i 1983-86 
Fra april 1983 og indtil 31. marts 1986 foregik der forsøg med terrestrisk lokal-tv. De fornødne 
frekvenser havde P&T “lånt” fra UHF-frekvenssættene, og da der blev sendt med meget svage 
effekter og via lavt placerede sendere, fik man hurtigt forhandlet sig på plads i forhold til 
nabolandene. I alt blev der givet tilladelse og dermed også frekvens til igangsættelse af terrestriske 
forsøg 10 steder i Danmark med kanalnumre i parentes: Københavns kommune (56/53) , 
Københavns Amt (25), Nykøbing F. (-), Rønne (59), Svendborg (52), Odense (53), 
Horsens/Fredericia (51), Århus (54), Randers (-) og Ålborg (54)603. 
 
I perioden skete der ellers følgende: 
 
Den 23. november 1983 indstiller Danmarks Radios øverste ledelse, Radiorådet, at der i Hove ved 
København ibrugtages en sender i UHF-området pga. dårlig modtagelse af kanal 4 i VHF-båndet i 
bl.a. Nordsjælland. Denne indstilling godkendes af Ministeriet for kulturelle anliggender efter 
høring hos P&T den 20. januar 1984604. Københavnsområdet rådede netop over dels to kanaler til 

 
601 Kontrolberegningerne blev foretaget manuelt. Antallet 32 var ”for lille til at berettige en speciel programmering til 
elektronisk beregning” (s. 123). EDB var dengang dyrt. 
602 Men som tidligere nævnt, var kanal 61-69 reserveret til militært brug i bl.a. (Vest-)Tyskland. 
603 Lokalradio- og Tv-udvalget 1984, s. 81-86, hvor kanalnumrene ikke nævnes, men de er pr. april 1986 nævnt i 
Betænkning 1116 for dem, der var i gang. 
604 Teknisk direktør Peter Hansens indstilling til Radiorådet om etablering af et tv-sendernet på UHF af 28. januar 1987, 
s. 1, bilag til Radiorådets møde den 3. marts 1987, Å 1017. 
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det andet og tredje UHF-sæt + ” en ekstra kanal på enkelte stationer”, som Børge Nielsen og Ib 
Lønberg havde skrevet. København var netop en af disse ekstra stationer, hvor kanalen endda lå 
under 61, dvs. var en af dem, der var færdigforhandlet med naboerne. Så det kunne der vel ikke 
være problemer med, og Danmarks Radio fik derfor rådighed over kanal 31. 
 
Ultimo 1983 tager P&T kontakt til Miljøministeriet for at planlægge en procedure, der kan 
anvendes til de nødvendige arealreservationer til sendestationer for et evt. kommende dansk TV 2 
(Porsild 1990, s. 210). Og engang i 1983 beslutter P&T (formodentlig pga. diskussionerne i 
Mediekommissionen, se afsnit 6.6.1) at forsøge at få gennemført ændringer i Stockholm-planen for 
Danmarks vedkommende, således at to hensyn blev tilgodeset: dels at et evt. kommende dansk TV 
2 kunne opbygges med regional struktur, der fulgte amterne; dels at de kommende danske UHF-
sendere ikke skulle hindre terrestrisk modtagelse af nabolands-tv. Her kunne følgende kanaler skabe 
problemer:  
 
• kanal 34 i København ville hindre svensk TV 2 i hovedstadsområdet 
• kanal 39 i Vordingborg ville hindre vesttysk ZDF på Fyn 
• kanal 49 i Nakskov ville hindre ADR1 på Lolland og Langeland 
• kanal 22 på Fyn ville hindre vesttysk ZDF på Fyn 
• kanal 58 på Fyn ville hindre ARD 3 på Fyn 
• kanal 50 i Bramming ville hindre ARD 1 på Sydfyn 
 
Dette førte til den reviderede Stockholm-plan, der lå klar 7. august 1984605. Her er hovedkanalerne 
med højeffektsendere fordelt således, jfr. Andersen 1990 s. 202: 
 
13.31. Revideret fordeling af UHF-frekvenser efter tilpasning af Stockholmsplanens tilretning til danske ønsker om 
amtsopdeling 
 
Sted   Kanaler  Højde   Styrke 
 
Tolne   37,57   150m   50kW 
Tolne   51   150m   20kW 
Thisted   28, 31   150m   250kW 
Nibe   29, 35   300m   600kW  
Viborg   56, 59   300m   500kW 
Hadsten   25, 44   300m   600kW 
Videbæk  40, 46   300m   600kW 
Hedensted  30, 54   300m   500kW 
Varde   33, 53   300m   500kW 
Åbenrå   27, 37   300m   600kW 
Tommerup  22, 41, 49  300m   500kW 
Tved (Svendborg) 25, 32, 43  150m   500kW 
Nakskov   34, 52   150m   100kW 
Vordingborg  42, 58   300m   600kW 
Bornholm, Rø  56, 59   300m   800kW 
København Vest  31, 53, 60  300m   600kW 
Jyderup   23, 48, 51  300m   600kW  
 
 

 
605 Jfr. Post- og Telegrafvæsenet, Radioteknisk Tjeneste: “Placering af TV-2 sendestationer i ny frekvensplan”, dateret 
07.08.84, Utrykt. I FM’s arkiv. 
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Af hensyn til den amtslige dækning var hovedsendernes placering forholdsvis kritisk, og man 
fastlagde derfor – for de 11 nye stationers vedkommende – en zone med en radius på 5 km., inden 
for hvilken sendestationen skulle placeres. De øvrige fem stationer skulle indrettes i allerede 
bestående radioanlæg (Karleby ved Nakskov, Tved ved Svendborg, Thisted, Tolne og Hove, der 
endnu ikke var bygget på dette tidspunkt, men den geografiske placering var fastlagt (Andersen 
1990, s. 209)). 
 
Kanalomsættere eller hjælpesendere med lavere effekt skulle placeres efter nabolandenes tilslutning 
til den reviderede plan. 
 
I Betænkning 104, Nærradio og lokal-TV i fremtiden606 beskrives på siderne 62-67 
frekvensmuligheder for lokal-tv i fremtiden, dvs. efter forsøgsordningen planlagte ophør i marts 
1986. Først nævnes, at Danmark råder over ét net i VHF-området og to i UHF-området (det fjerde 
sæt med civile og militære frekvenser nævnes ikke). Der er to muligheder for lokal-tv i fremtiden. 
 
Den første, som udvalget ikke anbefaler, går ud på at fordele frekvensmulighederne jævnt over hele 
landet, hvorved der kan etableres 70-90 sendere. Disse vil imidlertid på grund af deres svage 
sendestyrke (af hensyn til hinanden og til nabolande, som denne løsning ikke er koordineret med) 
kun dække 1/4 af landets areal (men en betydelig større del af befolkningen).  
 
Den anden, som hele udvalget tilslutter sig, går ud fra at et landsdækkende TV3 ikke planlægges. 
Man vil derfor til lokal-tv kunne anvende hele det tredje frekvenssæt, der er landsdækkende og 
regionsopdelt, som TV 2’s sendernet bliver det. Af et kort (bilag 8) fremgår det, at alle amter vil 
blive dækket af tilsammen 16-17 hovedsendere. Disse er koordineret med nabolandene og kan 
umiddelbart tages i brug. Der kan anvendes stor sendestyrke, og alle husstande kan i princippet 
modtage støjfrie signaler. Dertil kommer, at der vil være en betydelig samfundsmæssig besparelse, 
hvis disse sendere placeres sammen med et kommende TV 2’s. Flere hundrede millioner kr. 
Forudsætningen er, at man i de lokale sende-samvirker kan enes om sendetidens fordeling, idet hver 
sender skal sende til flere kommuner og dermed flere lokalområder på skift. Eneste reelle minus, 
som udvalget peger på, er, at en ”tv-3-sender” vil koste 10-15 mio. kr. i anskaffelse, medens de 70-
90 små sendere kan erhverves for 1/2 mio. kr. pr. styk. Udvalget slutter med følgende:  
 
”I hvert fald for hovedstadsområdets vedkommende vil en ”tv-3” løsning kunne forekomme 
nærliggende” (s. 65). Det anbefales endvidere, at P&T under den foreslåede løsning skal drive 
senderstationerne, og der vil være gode muligheder for at benytte de nye senderstationer i et 
kommende TV 2-sendernet. Derfor mere økonomisk rationelt (s. 66)607. 
 
Man kan her se, at en ”tv-3-løsning” for hovedstaden vil betyde én sender med stor sendestyrke, 
hentet i det tredje frekvenssæt. Som nævnt havde P&T via Kulturministeriet den 20. januar 1984 
overladt en UHF-frekvens til DR’s brug for udsendelse af DR’s tv-kanal til hovedstaden, nemlig 
kanal 31. Af tabel 13.31 fremgår det, at “København Vest” (Hove) rådede over tre UHF-frekvenser, 
så det var muligt både at sende DR-TV, et kommende TV 2 og en “TV 3-løsning” til lokal-tv på 
UHF-frekvenserne fra denne sender.  
 

 
606 Betænkning nr. 1047. Nærradio og lokal-TV i fremtiden. Lokalradio- og TV-udvalgets 2. rapport. København 1985. 
Udsendt den 5. august 1985, se pressemeddelelse fra Kulturministeriet 5. kt, j. nr. 0192-1-87. 
 
607 P&T var i udvalget repræsenteret af Børge Nielsen. 
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At der her tales om én sender i et sendesamvirke i hovedstaden og ikke to forskellige, som det endte 
med, kan hænge sammen med, at Udvalget i vinteren 1983-84 skulle tage stilling til en ansøgning 
fra Flemming Timmermann om, at hans lokal-tv-forsøg i det grønne område skulle kobles sammen 
med Kanal 2’s forsøg, og den 20. november 1984 forelå en løsning, der indebar samsending mellem 
det senere Weekend-TV og Kanal 2 via frekvenserne 53 og 56 (se herom i afsnit 6.5.2-3). Et 
sendesamarbejde, hvori også indgik Københavns Kristne Radio (KKR), var således allerede 
etableret i hovedstaden. En kraftig sender behøvede imidlertid kun én frekvens og kunne nå flere 
husstande end de to svage. Og kunne et sendesamvirke etableres i hovedstaden, var det nok også 
muligt i provinsen. 
 
Dette var den frekvenspolitiske situationen i eftersommeren 1985, et år før Folketinget vedtog TV 
2-loven. 
 
13.15.5.2. Disponering af UHF maj 1986 - december 1987 
Den 30. maj 1986 blev TV 2-loven vedtaget med et UHF-sendernet til TV 2, regionalt opdelt. Selve 
loven omtaler ikke de tekniske sendemuligheder detaljeret. I § 1 nr. 3 anføres det, at P&T skal 
oprette “de fjernsynsstationer, som er nødvendige for spredning af fjernsynsprogrammer fra TV 2”. 
I de Almindelige bemærkninger henvises til Mediekommissionens anbefaling af, at der snarest 
træffes beslutning om etablering af et UHF-net (sp. 5699). Det første UHF-net var uberørt af lokal-
tv-problematikken, så det var bare at gå i gang. 
 
Den 28. januar 1987 fremsendte Danmarks Radios tekniske direktør Peter Hansen, der havde været 
i DR i næsten 40 år, og som havde været med hele vejen til at opbygge DR’s teknikside for 
fjernsynsvirksomheden608, en indstilling til Radiorådets forretningsudvalg via generaldirektør Hans 
Jørgen Jensen, der havde tilsluttet sig den med en enkelt rettelse. Indstillingen hed ”Indstilling om 
etablering af et TV-sendernet på UHF for Danmarks Radio”. 
 
Den tekniske direktør med tilslutning fra generaldirektøren indstillede, ”at Danmarks Radio over 
for Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet og over for Ministeriet for Kulturelle 
Anliggende tilkendegiver, at man finder det påkrævet, at Danmarks Radio’s TV-programmer 
fremtidig udsendes over et UHF-sendernet, og at man anmoder Statens Teletjeneste om at 
udarbejde forslag, økonomioversigt og mulig [rettet af generaldirektøren til: rimelig] tidsplan for en 
sådan omlægning, herunder en vurdering af, på hvilket tidspunkt benyttelsen af nuværende VHF-
sendere kan reduceres eller opgives” (s. 3). 
 
Argumenterne var disse: Det TV 2, der var vedtaget i maj 1986, ville sende via UHF-båndet, og ”i 
en sammenligning mellem TV-udsendelser i henholdsvis VHF og UHF området, vil UHF billedet 
med stor statistisk overvægt blive bedømt som det bedste” (s. 1).  
 
Årsagen til dette er, at VHF-modtageantenner ”af praktisk anvendelig størrelse” er kvalitetsmæssigt 
væsentligt ringere end tilsvarende UHF-antenner, som befolkningen vil erhverve for at se TV 2. 
Desuden har ”den stærkt stigende udbredelse af dataanlæg, såvel til erhvervsmæssigt som privat 
brug” ført til en kraftig stigning i mængden af forstyrrelser i tv-modtagning på VHF-båndene. 
Derfor vil en ikke ubetydelig del af DR’s seere med rette kunne hævde, at de kan se TV 2 i 
væsentlig bedre teknisk kvalitet end DR. 
 

 
608 Se herom det uafsluttede manuskript Hansen 1993. I FM’s arkiv. 
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”En sådan situation er ikke acceptabel for Danmarks Radio, som må indstille at sendernettet flyttes 
til UHF-området” (s. 2).  
 
Peter Hansen forklarer herefter, at dette i praksis kan ske ved, at de nye UHF-stationer forsynes 
med to sendere, og at Danmark har internationale aftaler, der giver mulighed for ”at udnytte mindst 
to UHF-frekvenser, d.v.s. to samtidige programkanaler, på alle 16 UHF-stationer og på de 
tilhørende hjælpesendere” (s. 2)609. 
 
”En udvikling fra VHF til UHF er i gang i andre europæiske lande. Baggrunden for denne 
udvikling, som er anbefalet af CEPT (De europæiske post- og teleadministrationers 
samarbejdsorganisation), er dels, at de laveste tv-frekvenser (VHF) som ovenfor nævnt er mindre 
hensigtsmæssig til TV formål, dels at der er et stærkt og stigende behov for anvendelsen af 
frekvenserne [i VHF-båndet] til landmobil kommunikation (biltelefonsystemer)” (s. 2). 
 
En flytning af DR til UHF vil ud over den tekniske ensartethed mellem DR-TV og TV 2 medføre 
den fordel for husstandene, at de ”kan modtage de to stationers programmer med samme antenne”. 
 
Så er der det økonomiske i sagen. Ved at gå på UHF samtidigt med, at TV 2-sendestationerne 
oprettes, vil det blive billigere end at foretage en senere udbygning. ”Omkostningerne ved anlæg af 
TV-2 nettet er anslået til 460 mill. kr., og en samtidig udbygning for Danmarks Radio er af Statens 
Teletjeneste anslået til ca. 200 mill.kr.” (s. 2). 
 
TV 2-nettet opbygges af prismæssige årsager uden reservesendere og uden nødstrømsforsyning. 
Begge dele findes tilknyttet DR’s VHF-net. Den anførte pris for DR indeholder derfor både 
reservesendere og nødstrøm. 
 
DR betalte i 1986 5 mio. kr. til afskrivning og forrentning af det eksisterende VHF-anlæg, men 
dette beløb vil sandsynligvis stige i de kommende år, fordi der skal ske en udskiftning af dele af 
sendermateriellet. Afskrivning og forrentning af merinvesteringen på ca. 200 mio. kr. ved 
overgangen til UHF, vil koste ca. 38 mio. kr. i starten og ca. 20 mio. kr. det 10. og sidste år. 
Driftsudgifterne vil være ca. 20 mio. kr. årligt, nogenlunde det samme som DR’s nuværende 
udgifter til drift af VHF-sendernettet. En midlertidig paralleldrift af VHF- og UHF-nettene vil 
medføre merudgifter i en årrække. 
 
Endelig gør Peter Hansen til slut opmærksom på, at de nævnte priser er beregnet ud fra den 
forudsætning, at DR kun skal stå for de 200 mio. kr. i det nye UHF-net. Men andre fordelingsnøgler 
kunne tænkes, hvis der skal ske en samlet opbygning af et UHF-net til begge institutioner610. 
 
Denne indstilling blev godkendt af Forretningsudvalget, og senere af Radiorådet den 3. marts 
1987611. 
 

 
609 At de oprindeligt 17 sendere nu er reduceret til 16 skyldes, at man havde sløjfet senderen på Samsø. 
610 Til TV 2: 460 mio. kr. til DR: 200 mio. kr. I alt 660 mio. kr. Da begge institutioner skal anvende senderstationerne 
lige meget og hver betale én sender (og DR desuden nødstrøm og reservesender), kunne man jo tænke sig, at beløbet 
blev delt lige over, eller endda med lidt mere til DR (pga. reservesendere - nødstrøm må kunne anvendes af begge). 
Dvs. f.eks. 360 mio. til DR og 300 mio. til TV 2. 
611 Teledirektør Ib Lønberg var medlem af både Forretningsudvalget og Radiorådet. 
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Radiorådet havde på dette tidspunkt følgende personer som medlemmer, der var tilknyttet den 
socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen: næstformanden Birte Weiss, Helle Degn, Erik 
Andersen, Jens M. Jensen og Børge E. Nielsen. Af disse sad Børge E. Nielsen  i Lokalradio- og TV-
udvalget, og han kendte derfor indgående dets overvejelser om frekvenser til lokal-tv, hvad Ib 
Lønberg naturligvis også gjorde. 
 
Følgende radiorådsmedlemmer var samtidigt medlemmer af Folketinget: formanden Per Stig Møller 
(De Konservative), Povl Brøndsted (Venstre), Flemming Kofod-Svendsen (Kristeligt Folkeparti), 
Jens Bilgrav-Nielsen (De Radikale) og Karen Thurøe Hansen (De Konservative). 
 
Disse medlemmer af Folketinget måtte derfor være vidende om Danmarks Radios beslutning om at 
indstille til P&T og Kulturministeriet, at DR skulle gå på UHF med sit tv-program. 
 
Den 18. februar 1987 – dvs. næsten samtidig med overvejelserne i Danmarks Radio - fremlagde 
kulturminister H. P. Clausen et forslag til en varig ordning for lokal-tv, således som regeringen og 
De Radikale havde aftalt før sommerferien 1986, at det skulle ske (se afsnit 7.11)612. 
 
Forslaget indeholdt bl.a., at dagblade kunne få egen sendetilladelse, både til lokal radio- og tv-
virksomhed. Finansieringen var et delikat problem. Regeringen havde hidtil i alle forhandlinger i 
Folketinget markeret et ønske om reklamer i de lokale elektroniske medier. Nu var TV 2-loven 
vedtaget, og TV-Syd skulle som den første regionale station begynde at sende reklamer pr. 1. 
oktober 1987, og TV 2/Danmark skulle indlede sine reklamebårne udsendelser 1. oktober 1988. 
Reklamer i lokal-tv ville uundgåeligt medføre en konkurrence og dermed et tab i TV 2’s samlede 
indtægter. Og de var bestemt ikke for store i forvejen. 
 
Arbejderbevægelsen stod stærkt i forhold til de igangværende lokal-tvstationer. Der var 12 
terrestrisk fungerende stationer, hvoraf de syv havde tilknytning til arbejderbevægelsen. Dette var 
nævnt i lovforslagets bilag 2 ”Hovedresultater af kulturministeriets undersøgelse vedrørende 
lokalradio og –tv”. Om arbejderbevægelsen stod der følgende usædvanligt detaljerede oplysninger:  
 
”For at sikre arbejderbevægelsen en central placering i de elektroniske mediers udvikling vedtog 
LO’s forretningsudvalg den 5. december 1986 at etablere 2 nye selskaber:  
 

- AEM-Invest A/S, et investeringsselskab, som indskyder ansvarlig kapital og yder lån  til 
elektroniske medievirksomheder,  

- AEM-Media A/S, et elektronisk medieselskab, der skal administrere elektroniske 
medieproduktioner. 

 
LO og Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond stifter selskaberne, og 
arbejderbevægelsens organisationer og kooperative virksomheder opfordres til at tegne aktier i de 2 
selskaber for et samlet beløb på  82,3 mill. kr. Pengene skal bruges til at sikre arbejderbevægelsens 
eksisterende stationer og til at etablere en række nye lokalradioer og lokal-tv-stationer. Det er 
desuden planen at starte ca. 6 nye produktionsselskaber, som  skal producere og sælge tv-
programmer til  blandt andre TV 2.  

 
612 L 199, 1986-87. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Lokal radio- og 
fjernsynsvirksomhed). Frem 18. februar 1987 FF 7440, som frem A 4263, 1. behandling FF 8205, betænkning B 2359, 
2. behandling FF 12359, tillægsbetænkning B 2495, 3. behandling FF 13259, som vedtaget C 915. Lov nr. 373 af 10. 
juni 1987. 
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De nye lokal-tv-stationer – omkring 10 – tænkes placeret i større bysamfund, hvor 
arbejderbevægelsen ikke allerede har stationer. De ca. 50 lokalradioer er planlagt til at dække 
kommuner med mere end 20.000 indbyggere” (sp. 4289-90)613. 
  
Men driften af kvalificeret lokal-tv er kostbar, og uden reklamer kunne LO måske ikke i længen 
holde til det økonomiske pres på lokal-tv. Dertil kom, at De Radikale ved behandlingen i 
Folketinget af et beslutningsforslag om offentligt støtte til lokalradio og -tv den 19. november 1986 
havde afvist at finansiere lokal-tv med reklamer614.  
 
Resultatet var derfor, at regeringens lovforslag ikke indeholdt hverken forslag om statsstøtte eller 
om reklamefinansiering af de lokale medier, herunder lokal-tv. Man forestillede sig, at de 
finansieringsformer, der havde eksisteret under forsøgsordningen, kunne fortsætte. Dog med den 
skærpelse af bingo-bestemmelsen, som justitsministeriet havde foretaget, og som reelt udelukkede 
denne indtægtskilde for stationerne (se afsnit 9.2.8).  
 
Behandlingen af lovforslaget, der den 4. juni 1987 førte til vedtagelse af den varige ordning for 
lokal-tv, indeholder centrale udsagn, både om arbejderbevægelsens mediepolitik, der som nævnt er 
en vigtig faktor for forståelse af TV 2’s historie, og om frekvensproblematikken. Derfor de mange 
detaljer i fremstillingen. 
 
Bernhard Tastesen lægger som ordfører for den største partigruppe i Folketinget ud som sædvanlig. 
Han konstaterer overrasket (fordi han sikkert havde regnet med en aftale mellem regeringen og Det 
radikale Venstre), at der ikke er noget konstateret flertal på forhånd. Forhandlingerne kan derfor 
blive reelle, men de bliver problemfyldte på finansieringsområdet. Regeringen har ikke kunnet 
skaffe flertal for reklamefinansiering, og den er imod offentlig finansiering.  
 
Han er naturligvis stadigvæk modstander af at give dagbladene deres egen sendetilladelse, jfr. afsnit 
7.8. En sådan lokal-tv-station ”vil helt klart være finansieret af en del af de midler, som det 
offentlige yder til dagspressen, et beløb, der samlet når op omkring 500 mill. kr.” (sp. 8205). Han 
mener, at der i befolkningen er større støtte til statsstøtte til de nye lokale elektroniske medier, end 
der er til støtte til dagbladene. 
 
Flemming Jensen og Helge Sander støtter sendetilladelse til dagbladene og er tilhængere af 
reklamefinansiering, som der desværre ikke i øjeblikket er flertal for. 
 
Jens Bilgrav-Nielsen deler sit indlæg i to dele. Først kvitterer han for, at regeringen – på trods af, at 
den ikke har et forlig om indholdet med De Radikale – ikke har taget reklamefinansiering med i 
forslaget. Han mener, at det kan skyldes hensynet til TV 2. Reklamer i lokalradio og især i lokal-tv 
vil kunne forrykke indtægtsgrundlaget for den regionale del af TV 2, ”og dermed skabe generel 
usikkerhed om finansieringsgrundlaget for TV 2-lovgivningen” (det radikale bidrag til 
betænkningen, sp. 2362). ”Derfor er vi enige i, at det er vigtigt nu at vente med disse ting, indtil vi 

 
613 Arbejderbevægelsens egen fremstilling af forholdene ses i AEM-Arbejdsgruppen 1986, Bevægelse i 90’ernes 
Danmark, AEM Invest 1991a, b og c samt Poulsen 1986 og 1987. 
614 B 18, 1986-87. Forslag til folketingsbeslutning om offentlige tilskud til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. 
Fremlagt af Socialdemokratiet og SF. Fremsat 28. oktober 1986, FF 1093, som frem A 975, 1. behandling FF 2558. 
Død i udvalget, men enkelte elementer indgik senere i L 199, 1986-87. 
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ser, hvad der er sket. Det ved vi jo, når vi når frem til 1990, hvor det er bestemt at TV 2-loven skal 
revideres. Så har vi større viden om, hvordan disse ting vil udvikle sig” (sp. 8215). 
 
Den anden del af hans indlæg er en kommentar til dagbladenes sendetilladelse. ”I øvrigt er der jo 
dagbladsspørgsmålet, som igen er rejst. Jeg forstår godt det synspunkt, at regeringspartierne ønsker 
over for det, som man kalder ”fagbevægelsens indmarch på det elektroniske medieområde” – og det 
drejer sig vel om op imod 50 nærradioer, som man satser på, og det halve antal lokal-tv, hvad ved 
jeg [615] – ligesom at have en modpol. Men tilbage bliver jo, at der midt imellem disse kanaler med 
enten fagbevægelsen i ryggen eller dagbladene i ryggen er to tredjedele af eksempelvis 
lokalradioerne tilbage. Hvad med dem? [...] Vi vil gerne drøfte en form for øget offentlig støtte, 
men ikke en generel, som betyder støtte også til dem, som har fagbevægelsens millioner bag sig i 
forvejen” (sp. 8215f., jeg fremhæver). Og hvad med de dagbladsstøttede stationer? kunne man så 
spørge. Men her er Bilgrav-Nielsen tavs i denne omgang. 
 
Tastesen svarer på Bilgrav-Nielsens angreb på arbejderbevægelsens mediestrategi ved at spørge 
ministeren, om denne virkeligt vil lægge navn til dette forslag, der i den grad favorisere 
dagspressen, idet den som eneste erhvervsvirksomhed kan få en sendetilladelse. ”Man [giver 
dermed] dagbladene som det dominerende medium ude omkring i landet en yderligere forstærket 
stilling på andres bekostning, som oven i købet er offentligt finansieret med støtte? Jeg tænker på 
dagspressens fritagelse for momsbetaling, dagspressens billige distributionsomkostninger, den 
direkte støttevirksomhed, som ministeren som formand for den første betænkning fra 
Mediekommissionen er meget vel bekendt med, og så det forhold, at et eventuelt overskud ved 
dagbladsvirksomhed – det forekommer jo en gang imellem nogle steder – som der skal betales skat 
af, bliver mindre, jo mere man investerer i elektroniske medier. Det vil simpelt hen sige, at det, 
regeringen her foreslår, er, at man yderligere favoriserer den skrevne presse, der i sit ejerforhold har 
en stærk monopolagtig stilling” (sp. 8225f.). 
 
Clausen svarer: ”Jeg tror ikke på de skræmmebilleder, som hr. Tastesen ruller op, men jeg 
foretrækker, som  jeg sagde før, at have et system, hvor man kan se dagbladene, når de er med, og 
at de ikke er gemt ind i forskellige konstruktioner, som vi ved at det nu er tilfældet rundt omkring 
på [stationerne]” (sp. 8227)616. 
 
Lovforslaget havde imidlertid også nye og for arbejderbevægelsens strategi ubehagelige 
oplysninger om frekvenserne til lokal-tv. De ”almindelige bemærkninger” indeholder dette: 
 
”Mulighederne for at skaffe frekvenser til trådløst lokal-tv vil være stærkt begrænsede i de 
kommende år som følge af udvidet anvendelse af  frekvenserne til andre formål. Medens der for 
lokalradios vedkommende er mulighed for lokale sendere i praktisk taget alle landets kommuner, 

 
615 Ja, hvad vidste Bilgrav-Nielsen? Arbejderbevægelsen havde seks, måske syv tv-stationer. Med de “omkring ti”, som 
lovforslagets bilag 2 nævner, blev det ca. 16. Hvorfor mon 16 og ikke de 25, som Bilgrav-Nielsen nævner? Min påstand 
er, at det var fordi der var 16 sendestationer i TV 2’s UHF-sendernet. Havde arbejderbevægelsen en tv-station til hver 
sendestation i UHF-nettet, havde den landsdækning og kunne herved de facto etablere et dansk TV3. Jfr. her 
Mediekommissionens betragtning i den afsluttende betænkning fra januar 1985: ”Der er fx intet i vejen for, at man 
gennem centralt producerede radio-og tv-udsendelser, der på bånd stilles til rådighed (sælges eller overlades) til lokale 
stationer, kan etablere en programvirksomhed, der rækker ud over det lokale. Desuden kan lokale stationer indgå i et 
teknisk og programmæssigt samarbejde, der binder dem sammen i større eller mindre netværk med en fri kombination 
af lokale programmer, programmer fra andre egne og egentlige landsdækkende programmer” (Betænkning 1029, s. 99). 
616 Clausen sigter sandsynligvis til bl.a. Ny Dag i Nakskov og Bornholmeren i Rønne. 
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må de begrænsede frekvensressourcer til lokal-tv fortrinsvis anvendes i de befolkningstætte 
områder[617]. 
 
Ved internationale aftaler, som er nødvendige for at undgå forstyrrelser mellem tv-stationerne, er 
der i det såkaldte UHF-frekvensområde sikret Danmark frekvenser til to landsdækkende sendernet 
samt enkelte frekvenser herudover. 
 
Det ene sæt UHF-frekvenser er reserveret for TV 2. Danmarks Radio anvender i øjeblikket VHF-
frekvenser. 
 
Under forarbejderne til en permanent ordning for lokal-tv er der tidligere blevet peget på 
mulighederne for at lade lokal-tv få rådighed over de frekvenser, der er beregnet til det 
landsdækkende UHF-sendernet nr. 2. Disse frekvenser kan enten anvendes til sendere med samme 
styrke og placering som TV 2-senderne eller konverteres til brug for et antal små, lokalt anbragte 
sendere. Begge disse anvendelser af UHF-sendernet nr. 2 ville udelukke Danmarks Radio’s ”TV 1” 
fra en generel overgang til UHF. 
 
Det må imidlertid anses fra uacceptabelt, at Danmarks Radio skulle afskæres fra at flytte sine tv-
udsendelser over fra VHF til UHF. En udvikling i denne retning er netop i gang i andre europæiske 
lande. Baggrunden for denne udvikling, som er anbefalet af CEPT (de europæiske post- og 
teleadministrationers samarbejdsorganisation), er dels, at de laveste tv-frekvenser i VHF-området er 
mindre hensigtsmæssige til formålet, dels, at der er et stærkt og stigende behov for anvendelsen af 
frekvenserne til landmobil kommunikation. 
 
Overgangen til UHF vil yderligere indebære den betydelige fordel for fjernseerne, at de kun skal 
have én antenne for at kunne modtage såvel TV 1 som TV 2, og modtagemulighederne bliver 
således fuldstændig ens for de to programkanaler. Den samfundsmæssige besparelse ved ikke at 
skulle have både en VHF- og en UHF-modtagerantenne vil på lidt længere sigt løbe op i flere 
hundrede mill. kr. 
 
Det ene UHF-sendernet bliver herefter TV 2, og det andet agtes reserveret for at muliggøre en 
overgang af Danmarks Radios sendernet til UHF-området. 
 
Efter et foreløbigt skøn vil de resterende frekvensmuligheder til brug for lokal-tv i UHF-området 
række til to sendere i Storkøbenhavn, én på  Bornholm og i øvrigt én i næsten alle byer med over 
30.000 indbyggere – i alt 25-30 sendere[618]. [...] 
 
Der påregnes anvendt sendere af lignende styrke som i forsøgsperioden. Rækkevidden er stærkt 
afhængig af antennehøjde og topografiske forhold, men vil almindeligvis være 7-10 km med god 
teknisk kvalitet. Med særlig gode modtageantenner og gunstig position vil modtagning ofte være 
mulig i betydeligt større afstande. 

 
617 Dette var et brud med de principper, der i øvrigt var gældende ved fordeling af frekvenser i Europa, jfr. afsnit 13.15, 
indledningen. 
618 Her er så tallet ca. 25, som nævnt af Jens Bilgrav-Nielsen, der ud over at sidde i Folketinget også var medlem af 
Danmarks Radios bestyrelse, der den 3. marts 1987 havde godkendt Peter Hansens indstilling. Førstebehandlingen af 
dette lovforslag fandt sted dagen efter, den 4. marts. Bemærk, at dele af lovens bemærkninger er direkte afskrift fra 
Peter Hansens indstilling (”Baggrunden for denne udvikling ...”). Lovforslaget blev fremsat den 18. februar, dvs. to 
uger før DR’s bestyrelse vedtog at gå videre med Peter Hansens indstilling. Og teksten i bemærkningerne må jo være 
formuleret i det mindste nogle dage før fremsættelsen. 
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Forlader TV 1 det hidtil anvendte VHF-område, frigøres naturligvis de til det gamle sendernet 
hørende frekvenser. Det er imidlertid ikke på forhånd givet, at frekvenserne kan benyttes til lokal-
tv, idet der er et meget stærkt behov for disse frekvensbånd til især erhvervslivets 
mobilradiokommunikation. Men hvis de frigjorte frekvensbånd forbeholdes lokal-tv, vil der 
formentlig kunne oprettes små VHF-sendere for lokal-tv i de fleste større byer. 
 
Oprettelse af en sender for lokal-tv forudsætter i henhold til loven om radiokommunikation en 
tilladelse fra Post- og Telegrafvæsenet ” (sp. 4272-4273). 
 
Hvis indholdet i disse ”almindelige bemærkninger” blev realiseret, ville fagbevægelsens idé om at 
skabe et landsdækkende net af ca. 16 lokal-tv stationer, distribueret via den anden sender på TV 2’s 
UHF-sendernet, falde til jorden. Jeg må understrege, at det er min formodning, at fagbevægelsen 
havde en sådan tanke. Jeg har (endnu) ikke fundet noget sted, hvor den eksplicit er formuleret, men 
der er indicier, som jeg her kort vil omtale. 
 
Dan-TV var som nævnt i afsnit 6.4.1 lukket i januar-februar 1986, men arbejdet med lokalradio og 
–tv fortsatte i arbejderbevægelsen.  I foråret 1986 nedsatte Det kooperative Fællesforbund i 
forståelse med LO en analysegruppe (AEM-projektgruppen), der skulle udarbejde grundlag for en 
ny offensiv strategi efter lukningen af Dan-TV. I et fortrolig-stemplet strategipapir fra september 
1986 ser tankerne således ud619: 
 
”Arbejderbevægelsen har visse steder i landet forstået de nye signaler. Flere steder har de lokale 
TV-stationer og nærradioer med tilknytning til arbejderbevægelsen sikret sig en solid platform. 
 
Målet må være at bevare disse stationer som et led i den samlede strategi, hvor det overordnede mål 
er at sikre en landsdækkende indflydelse på radio- og TV-området. Der skal arbejdes målbevidst på 
at sikre arbejderbevægelsen indflydelse på Danmarks Radio, TV-2, regionale TV-stationer, lokal-
TV og nærradio. 
 
Arbejderbevægelsens politik i relation til de elektroniske medier er at sikre en så stor indflydelse, at 
bevægelsens medlemmer kan deltage i samfundets meningsdannelse på lige fod med andre og 
dermed forhindre, at kapitalstærke kræfter får monopol på meningsdannelsen. Det må være et 
væsentligt element i denne politik at sikre mediesvage grupper adgang til de elektroniske medier, 
således at de på demokratisk vis kan deltage i samfundet, såvel kulturelt, socialt, økonomisk som 
politisk. 
 
For at nå disse mål må der relativt hurtigt etableres 6 produktionsselskaber, der skal arbejde på at 
skabe tv-programmer med henblik på DR, TV-2 og regionalt TV. Hvis loven om lokal-TV 
vedtages, er det vigtigt, at der allerede nu forberedes etablering af lokale TV-stationer i 7 større 
byer, hvor arbejderbevægelsen ikke allerede er i gang” (s. 8-9, jeg fremhæver). 
 
Hvorfor seks produktionsselskaber? Fordi man på dette tidspunkt regnede med oprettelse af seks 
regionale stationer under TV 2. Og de syv byer ville med de otte stationer620, som strategipapiret 

 
619 Se Det Kooperative Fællesforbund 1986b og c; citat fra 1986c. 
620 Tallet otte findes side 3 øverst, og det må skyldes, at arbejderbevægelsen allerede på dette tidspunkt havde kontakt til 
en kanel ud over de syv, nemlig Kanal 2 i København, som man havde købt sig ind i. 
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regnede med arbejderbevægelsen kontrollerede, give 15, dvs. omkring det antal sendestationer, som 
TV 2’s UHF-sendernet skulle anvende. 
 
Men det klareste indicium for den nævnte strategi er Bernhard Tastesens voldsomme reaktion på 
lovforslagets bemærkninger, og måske også de andre ordføreres bemærkninger. Først Tastesen: 
 
”Jeg vil dernæst udtale min store forundring over, hvordan der føres mediepolitik om vigtige 
spørgsmål, der kun nævnes i bemærkningerne til lovforslaget. I bemærkningerne til lovforslaget står 
det:” Ved internationale aftaler, som er nødvendige for at undgå forstyrrelser mellem tv-stationerne, 
er der i det såkaldte UHF-frekvensområde sikret Danmark frekvenser til to landsdækkende 
sendernet samt enkelte frekvenser herudover”. Indtil for nylig var det en antagelse hos os, der har 
beskæftiget os med mediepolitik, at ud over TV 2 skulle den landsdækkende frekvens bruges af 
lokal-tv, der skulle dele en  sendermast i hvert regionalt område og dermed sikre, at lokal-tv kunne 
ses i en hel region. Denne løsning blev stærkt anbefalet af Post- og Telegrafvæsenet som den mest 
hensigtsmæssige, og vi er givetvis mange, der synes, at det ville være en god idé. Men nu er P&T 
kommet på andre tanker. Danmarks Radio skal ikke længere anvende VHF-frekvensen, som man 
gør i øjeblikket. Danmarks Radio skal sammen med TV 2 ind på de landsdækkende UHF-
frekvenser. VHF-frekvensen skal P&T bruge til andre, erhvervsmæssige formål. Lokal-tv skubbes 
ned på den plads med svage sendemuligheder, der herefter bliver tilbage. Det er en utrolig dårlig 
information, P&T her har givet os, der som politikere skal træffe beslutninger. Eller forholder det 
sig sådan, at det er P&T, der træffer beslutningerne, og så skal vi, Folketinget, Radiorådet, 
regeringen, rette os derefter?[621] Vigtige politiske beslutninger skal være vedbegrundede, og de 
skal træffes af Folketinget. Derfor er det nødvendigt med en særdeles grundig vurdering af 
fremtiden for lokal-tv efter de meldinger, som dette lovforslag med dets bemærkninger er udtryk 
for. Jeg siger ikke hermed, at Danmarks Radio ikke skal flytte fra VHF til UHF, men beslutninger 
om kulturpolitik skal ikke kun være økonomisk begrundede for dermed at bedre økonomien for TV 
2[,] betalt ved at påtvinge seerne på TV 1 nye omkostninger på ca. 1.000 kr. pr. familie. Der kunne 
jo også være den mulighed – og det bør P&T overveje – at Danmark som medlem af de europæiske 
post- og teleadministrationers samarbejdsorganisation sikrede en tredje landsdækkende UHF-
frekvens. Så ville der blive plads til Danmarks Radio og de mange nye skud af lokal-tv eller andet 
inden for informationsteknologien, som vi kan være sikre på vil dukke op i de kommende år” (sp. 
8206-07). 
 
Om frekvensspørgsmålet siger Helge Sander, Venstre: ”Vi er kede af, at vi ikke bare kan give frit 
slag, således at alle, der gerne vil sende, kan få mulighed for det, både på radio- og på tv-siden. Men 
dér må vi respektere, at der er nogle tekniske begrænsninger med de frekvesmuligheder, der er. Det 
er der umiddelbart ikke noget at gøre ved, men jeg vil  gerne sige, at under udvalgsarbejdet vil vi 
gerne kigge på de muligheder, der er på mange områder dels på tv-siden, dels på radiosiden” (sp. 
8210). 

 
621 Tastesen nævner her et område, der uden tvivl berørte H. P. Clausen stærkt. Under Mediekommissionens arbejde var 
den gentagende gange løbet ind i vanskeligheder på kabel- og satellitområdet, fordi P&T’s repræsentanter i 
kommissionen og dens arbejdsgrupper (bl.a. Ib Lønberg) ikke informere tilstrækkelig klart og omfattende om de 
tekniske forhold, men i stedet anvendte dem til selv at føre en politik, som de fandt rationel. Se herom i Lund & 
Mortensen 1983a og 1983b. Clausen mente derfor også, at det var en fejl, at P&T og telereguleringen lå under 
Ministeriet for offentlige arbejder, og ikke sammen med Kulturministeriet. Da Schlütter dannede sin regering nr. II den 
10. september 1987, sørgede Clausen derfor for, at P&T og telereguleringen blev flyttet til Kulturministeriet, og han 
blev derfor ”Kultur- og kommunikationsminister”. I en årrække var P&T og Kulturministeriets kontor for radio og tv 
derfor samlet under samme minister, men blev igen adskilt, da Nyrup Rasmussen dannede sin første regering den 25. 
januar 1993.  
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Kulturudvalgets formand, Ingerlise Koefoed, SF lover også at kigge på det:” Endelig vil jeg sige, at 
de tekniske problemer, der indgår i forslaget, vil vi gerne drøfte nærmere i udvalget. Jeg mener 
ikke, der er nogen grund til at tage dem op her i dag. Men er der nogen, der ønsker at få taget dem 
op, skal jeg selvfølgelig ikke forhindre det” (sp. 8213). Hun havde formentlig ikke opfattet den 
virkelige årsag til Tastesens kraftige udsagn. 
 
Kulturministeren, H. P. Clausen, måtte naturligvis svare på Tastesens voldsomme angreb. Han 
sagde: ”Hr. Tastesen og flere af de andre ordførere var inde på den frekvensproblematik, som er 
omtalt i bilaget. Jeg er enig med fru Ingerlise Koefoed i, at vi ikke skal tage det op i detaljer under 
denne debat, men jeg vil gerne sige til hr. Tastesen, at det jo ikke er P&T, der træffer beslutninger 
på dette område, det er dem, der skal træffe de mediepolitiske beslutninger, og her er der tale om, at 
Danmarks Radios radioråd med et flertal har ytret interesse for at udnytte den mulighed, der nu 
åbner sig for Danmarks Radio for at bruge UHF-frekvenserne. Regeringen har ment, at den ikke 
skulle hindre det, men lægge det frem med de muligheder, der så vil være for lokal-tv-frekvenser, 
som, så vidt jeg kan bedømme det, når man kommer op på 25-30 sendemuligheder, vil være fuldt 
tilstrækkelig til at imødekomme den efterspørgsel efter sendefrekvenser, man kan vente på dette 
område. Jeg tror, det er væsentligt, at vi i fortsættelse af den problematik drøfter nogle af de ting, 
som bl.a. hr. Flemming Jensen var inde på, nemlig hvordan man skal adskille distribution af 
programmer fra lokalområde til lokalområde, og hvilke øvrige landsdækkende muligheder, vi skal 
gennemføre”622. 
 
Tastesen giver imidlertid ikke op: ”Hvad angår frekvenserne, har jeg en fornemmelse af, at det, der 
sker, er at man inde i P&T siger: hovsa, det, vi hidtil har fortalt under forhandlingerne om vores 
mediepolitik, går ikke; det er nok klogt, at der sker noget med erhvervslivet; vi har en interesse i 
selv at få det VHF-bånd, og nu gør man noget andet ude i Europa; nu siger vi til Danmarks Radios 
bestyrelse – Radiorådet, som det hedder -: I kan selvfølgelig ikke være tjent med, at Danmarks 
Radio har dårligere kvalitet, når vi nu får et TV 2. Og så sælger man synspunktet til Danmarks 
Radio på den måde, at Danmarks Radio har tiltrådt det. Og så holder ministeren for offentlige 
arbejder og ministeren for kulturelle anliggender møde sammen med eksperterne fra P&T, hvor 
disse fortæller, hvordan det hænger sammen, og så resolverer ministrene, at det skal være sådan. Jeg 
siger ikke – for at gentage mit første indlæg – at dette sidste standpunkt er forkert, men jeg siger, at 
det giver en fantastisk utryghed, at vi hele vejen igennem har været i den situation, at vi har måttet 
forholde os til forskellige holdninger og meldinger fra P&T i denne forbindelse” (sp. 8226). 
 
Clausen slutter af på denne måde: ”Overgangen til at bruge UHF-systemet er i gang, som det 
fremgår af forslagets bemærkninger, overalt, hvor man har med luftbåret tv at gøre. Når så der 
åbnes muligheder derfor, som der gøres ved, at vi nu får en kanal, som benytter sig af dette system, 
og dermed et sendesystem, som kan udnytte disse muligheder, er det da klart, at vi har en ny 
situation, som Danmarks Radio og vi alle sammen må forholde os til. Det er det, der sker i 
øjeblikket” (sp. 8227f.). 
 
Forslaget blev derefter sendt til Kulturudvalget, hvor det blev behandlet sammen med B 18, 1986-
87 (jfr. tidligere). 
 

 
622 Clausen sigter her til hybridnettets muligheder for at føre lokale tv-programmer ud over det lokale område.  
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I betragtning af den voldsomme polemik, som Bernhard Tastesen fra Socialdemokratiet havde ført 
imod forslaget ved første behandling, og i betragtning af, at både Helge Sander, Ingerlise Koefoed 
og ministeren havde nævnt, at de var villige til at kikke nærmere på frekvensproblemerne under 
udvalgsbehandlingen, er det mest bemærkelsesværdige ved den betænkning, som udvalget sluttede 
sit arbejde med den 20. maj 1987, at ordet ”frekvenser” overhovedet ikke optræder i teksten. Der 
står ikke ét ord om de problemer, der ville opstå for en permanent lokal-tv ordning, hvis DR gik på 
UHF-nettet. 
 
I AEM’s projektgruppen var man ellers helt klar over problematikken. Medieforskeren Jørgen 
Poulsen, der var medlem af gruppen, skriver således den 27. februar 1987 i et internt notat, efter at 
han har nævnt lovforslagets bemærkninger om, at der nu er tale om to sendere i Storkøbenhavn og 
én i næsten alle byer med over 30.000 indbyggere: ”Udtalelser fra P&T’s ledelse har siden vist, at 
der uden vanskelighed – hvis P&T støtter projektet – kan skaffes mindst 40 frekvenser. Det er 
derfor vigtigt at fastholde et politisk pres her, idet antallet af frekvenser tydeligvis ikke er en teknisk 
objektiv størrelse, men et forhandlingsspørgsmål. Det må endvidere overvejes, om det ikke vil være 
hensigtsmæssigt at kræve to frekvenser ikke blot i København, men også i Odense, Århus og 
Aalborg”623. 
 
Men med DR’s ønske om at gå over til UHF stod arbejderbevægelsen i et dilemma: 
 
Det var en offentlig hemmelighed (som Folketingets borgerlige politikere dog røbede i 
medieforhandlinger ved flere lejligheder), at socialdemokraterne betragtede Danmarks Radio 
som ”deres”. Derfor ønskede de også alt godt for Danmarks Radio, bl.a. gode sendemuligheder. 
Også for dem ville en billedmæssig kvalitet, der lå under den borgerlige regerings TV 2, 
være ”uacceptabel”. Så længe Danmarks Radio ønskede at gå på UHF, måtte bevægelsen støtte op 
om dette, så meget mere som dens egne repræsentanter i Danmarks Radios forretningsudvalg (Birte 
Weiss, Erik Andersen) og Radioråd (Helle Degn, Jens M. Jensen, Børge E. Nielsen), havde været 
med til at anbefale det den 3. marts 1987. Men det var sket på en betingelse, der rummede mulighed 
for en strategiomlægning fra de ca. 16 stationer med stærke sendere til et større antal men med 
mindre sendestyrke. 
 
Da sagen om DR’s overgang til UHF kom for i Radiorådet, var der nemlig blandt bilagene vedlagt 
et brev fra vicegeneraldirektør for P&T Ib Lønberg624 (dateret 19. februar 1987), hvori han oplyser, 
at P&T har belyst mulighederne for lokal-tv efter ønske fra Forretningsudvalget. Her havde et 
mindretal på tre, nemlig Erik Andersen, Birte Weiss og Erik Thygesen, gjort deres støtte til Hansens 
forslag betinget af, “at der bliver plads til 30 lokal TV stationer, fortrinsvis i de større byer”625. Det 
er sandsynligt, at disse medlemmer, der på hver sin måde havde tilknytning til arbejderbevægelsen, 
har haft AEM-strategien i tankerne, da de bad om forsikringen. Ib Lønberg kunne berolige med, at 
TV 3-kanalsættet kunne anvendes til DR’s overgang til UHF, at der var plads til de nødvendige 
kanalomsættere for TV 2 og DR, og at der vil kunne etableres tæt ved 30 muligheder for lokal-tv på 
UHF. Heraf kunne der blive to kanaler i Storkøbenhavn samt én kanal i stort set alle bysamfund 
med mere end 25.000 indbyggere samt én kanal i seks andre byer, bl.a. i Nykøbing Falster. 
 

 
623 Poulsen 1987b, s. 3. 
624 Han sad som nævnt også i DR’s Radioråd og i dets forretningsudvalg. 
625 Indstilling til Radiorådets møde 3. marts 1987, dagsordenens pkt. 3. 
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Næste og meget afgørende led i udviklingen er vedtagelse af L 106, “Lov om ændring af lov om 
ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed” fremsat den 27. nov. 1987, vedtaget 16. dec. 
1987626. Forslaget forlængede forsøgsordningen for lokal-tv i visse lokalområder til 30. juni 1988 
 
Årsag til fremsættelse af lovforslaget var, at København og Frederiksberg + de 18 kommuner i 
Københavns Amt næppe kunne nå at nedsætte permanente nævn for lokal radio og tv inden for den 
fastlagte tid. Ifølge den netop vedtagne lov nr. 373 af 10. juni 1987, der indførte en varig ordning 
for lokal fjernsynsvirksomhed, skulle de lokale nævn, der udstedte tilladelse til lokal-radio, nu også 
gøre det samme for tv. Desuden havde Folketinget tidligere – under behandling af L 31 1985-86, 
(fremsat den 9. oktober 1985 sp. 437, som fremsat A sp. 905) - drøftet programvirksomhedens 
lokale tilknytning. Programvirksomheden måtte i almindelighed ikke få regional karakter, dog 
indeholdt det gamle lovforslag en bemærkning om, ”at der ved afgrænsningen af det lokale område 
kan tages hensyn til de særlige forhold i Storkøbenhavn”.  
 
Ministeriet kunne derfor forstille sig et fælles nævn for samtlige kommuner i Københavns Amt. 
Ministeriet nævner herefter, at der i øjeblikket [dvs. omkring 27. nov. 1987, hvor lovforslaget 
fremsættes] foregår udsendelser fra tre trådløse tv-forsøg i området: ”Vestegnens lokal-tv, der 
anvender en sender i Høje-Tåstrup [kanal 25], og Kanal 2 og KKR, der samsender over en sender i 
København [kanal 56] og en sender i Kgs. Lyngby [kanal 53]. Ikke mindst under hensyn til, at ét af 
de 3 lokale tv-foretagenders økonomi [Kanal 2] er baseret på udlejning af dekodere til et meget stort 
antal abonnenter, ville ministeriet finde det uheldigt, hvis de skulle tvinges til at lukke kortere eller 
længere tid alene på grund af uklarhed om nævnenes nedsættelse og uden en vis afviklingsperiode. 
En lukning ville også være uhensigtsmæssig set i lyset af, at der i øjeblikket foregår en undersøgelse 
af mulighederne for en abonnementsfinansieret dansk filmkanal”(sp. 2150)627.  
 
Forslaget nævner herefter under bemærkningernes punkt 6, at det nye, permanente udvalg 
“Udvalget vedrørende Lokal Radio og TV (det centrale udvalg)”628 efter forhandling med P&T 
foretager fordeling af sendemuligheder.  
 
Det følgende er et langt citat fra lovforslagets bemærkninger: 
 
“I Storkøbenhavn [vil der] være to sendefrekvenser til rådighed, begge med så stor effekt, at hver af 
senderne med en rimelig central placering, f. eks. i Gladsaxe, vil kunne dække hele området. 
Bestyrelsen for FKKA [Foreningen af kommuner i Københavns Amt] har foreslået, at de to 
sendemuligheder fordeles med én til Københavns og Frederiksberg kommuner og én til 
kommunerne i amtet. Fra [det centrale udvalgs] side er det tilkendegivet, at man er indstillet på at 
lægge stor vægt på kommunernes ønsker. 
 

 
626 L 106, 1987-88. Frem FF 2823, som frem A 2147, 1. behandling FF 3379, 2. behandling FF 3610, 3. behandling FF 
3927, som vedtaget C 99. Lov nr. 876 af 23. december 1987. 
627 Den abonnementsfinansierede danske filmkanal var et projekt, der på daværende tidspunkt var under drøftelse 
mellem TV 2 og den danske filmbranche under forsæde af Kulturministeriets departementschef Jørgen Harder 
Rasmussen. Det blev aldrig til noget. 
628 Det centrale udvalg var nedsat af Kommunikationsministeren efter vedtagelse af den permanente lov for radio og tv. 
Tv-delen trådte i kraft den 18. juni 1987. Udvalget skulle følge udviklingen på lokalradio og -tv-området, gennemføre 
en central koordinering og planlægning af de frekvensmæssige sendemuligheder samt fungere som klageinstans. Se § 
15h i Lovbekendtgørelse nr. 339 af 22. maj 1990. Udvalget afgav i juni i 1990 en meget tynd statusrapport, der ikke 
rummer noget substantielt om frekvensfordelingen. Se Status over ordningen for Lokal Radio & TV. 
Generaldirektoratet for P&T, 4. afdeling, juni 1990. I FM’s arkiv. 
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7. Den nuværende frekvensfordeling i Storkøbenhavn er følgende: 
 
Vestegnens Lokal-TV (City 2)[Tåstrup, nedlagt 16.7.90]  Kanal 25. 
Kanal 2 og KKR (Lyngby)      Kanal 53. 
Kanal 2 og KKR (Hotel Scandinavia)    Kanal 56 
 
Den fremtidige fordeling for lokal-tv samt Danmarks Radio og TV 2 i samme område vil 
være: 
 
Sender nr. 1 for lokal-tv (Gladsaxe)    Kanal 23[629] 
Hove-sender (DR)      Kanal 31 [3. sæt] 
Hove-sender (TV 2)      Kanal 53 [2. sæt] 
Sender nr. 2 for lokal-tv (Gladsaxe)    Kanal 60 [4. sæt] 
 
Kanal 25 og 56 vil eventuelt blive anvendt til lokal-tv i Hillerød og Helsingør. 
 
8. Det kan påregnes at den nuværende anvendelse af kanal 25, 53 og 56 til lokal-tv i 
Storkøbenhavn vil kunne fortsætte i en overgangsperiode efter den 31. december 1987. 
For Kanal 53’s vedkommende vil dette være tilfældet indtil den 1. april 1988, når den nye 
Hove-sender for Danmarks Radio og TV 2 sættes i drift” (spalte 2150-51).  
 
Det nævnes herefter, at der kan gå en ikke ringe tid fra det tidspunkt, der udstedes tilladelser i 
Hillerød og Helsingør, inden man i disse byer kan være klar til at begynde udsendelserne, da der 
ikke i forsøgsordningen har været lokal-tv i disse byer. Ligeledes gælder for anvendelsen af kanal 
23 og 60 i Storkøbenhavn, at ”deres ibrugtagning ikke kan antages at være umiddelbart forestående, 
efter at de fornødne tilladelser fra de pågældende nævn måtte være blevet udstedt” (sp. 2152). Der 
henvises til, at et sendersamvirke skal organiseres omkring de to sendere, ligesom der er 
leveringstid på teknisk udstyr (sp. 2152). 
 
Lovforslaget kom til førstebehandling den 8. december 1987, og forsøgsordningen ville ophøre den 
31. december, så det hastede med en midlertidig forlængelse, ellers ville de tv-stationer, der sendte 
under forsøgsordningens regler, skulle lukke de steder, hvor det permanente nævn endnu ikke var 
nedsat. Ordførerne for Socialdemokratiet, De Konservative, SF, Venstre, De Radikale, CD, 
Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti oplyste alle meget kortfattet ved lovforslagets første 
behandling i Folketingssalen, at de ikke ønskede udvalgsbehandling. Ingerlise Koefoed 
(Kulturudvalgets formand) beklagede den sene fremsættelse: “Hvis der nu skulle have været 
udvalgsbehandling [burde vi] have haft dette forslag i lidt bedre tid” (sp. 3379). Formanden for 
Folketinget lod derefter forslaget gå direkte til anden behandling. Her var der ingen, der tog ordet 
(sp. 3610), og det var der heller ingen, der gjorde ved tredje behandling. 
 
Det er således her, at Folketinget uden nogen som helst debat eller udvalgsbehandling endelig og 
tilsyneladende definitivt blåstempler, at kanal 23 og kanal 60 afsættes til lokal-tv i 

 
629 Kanal 23 er ikke i den reviderede plan placeret på Gladsaxe eller Hove-senderen, men den optræder på Jyderup-
senderen (se tabel 13.31).  Det er sandsynligt, at den blev flyttet fra Jyderup til Hove/Gladsaxe. I Jørgen Mouritzens bog 
(Mouritzen 1988), der har dead-line pr. 20. maj 1988, er Jyderup-senderen bestykket med kanal 48 til TV 2 og kanal 51 
til DR. I Københavnsområdet er kanal 53 tildelt TV 2, medens DR har kanal 31. Mouritzen er gået ud fra, at DR 
flyttede fra VHF til UHF, hvad der også var den officielle plan i maj 1988. 
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Hovedstadsområdet. Hermed fik arbejderbevægelse sit ønske om to lokal-tv-sendere i hovedstaden 
opfyldt, medens det ikke var muligt i de andre store byer. 
 
Folketinget havde ikke implicit ødelagt ”den tredje kanal” ved denne afgørelse, idet den stadigvæk 
fandtes, men kun som en mulighed for at flytte DR’s TV- kanal 1 fra VHF til UHF. DR-TV rådede 
nemlig i forvejen over en hovedstadsfrekvens på UHF-båndet (kanal 31). Skulle andre end DR få 
“den tredje kanal” tildelt, eller skulle DR få den tildelt til en anden landsdækkende tv-kanal (f.eks. 
til den senere DR2), eller skulle den reserveres til digitalt landsdækkende tv (hvad den senere blev), 
ville den have to huller, der ikke uden videre kunne lukkes: nemlig omkring hovedstaden og 
omkring Tolne i Vendsyssel. Dvs. en samlet mangel på dækning i forhold til mellem 1/4 og 1/3 af 
Danmarks befolkning. 
 
Dette kraftige udsagn forudsætter naturligvis, at det ikke ville være politisk vilje til at lade kanal 60 
indgå igen med fuld sendestyrke i det tredje frekvenssæt. Det kunne man naturligvis gøre, men det 
ville enten forudsætte, at man ved en genbevilling af den tidsbegrænsede sendetilladelse til lokal-tv  
inddrog kanalen og besluttede sig for, at der kun skulle være én kanal til lokal-tv i hovedstaden, 
hvad der ville skabe politik uro, bl.a. fordi arbejderbevægelsen fortsat var engageret i Kanal 2 og 
Kanal København. Man kunne måske have fundet en alternativ ny kanal med en langt svagere 
sendestyrke, men den var i så fald blevet rigtigt “lokal” og ikke nå den fjerdel af befolkningen, som 
de to lokale sendere ellers kunne. Og arbejderbevægelsen, TvDanmark og SBS ville næppe uden 
kraftig modstand acceptere dette. Og skulle SBS blive tvunget bort fra hovedstadens lokal-tv, ville 
også provinsens kommercielle lokal-tv-stationer bryde sammen, da de reelt var afhængig af det 
faktisk eksisterende network, der blev kontrolleret af SBS (jfr. senere i afsnit 13.19.3).  Det viste sig 
senere, at der ikke var hverken planlægningsmæssig bevågenhed eller den fornødne politiske vilje 
til at skære igennem til fordel for en tredje landdækkende tv-kanal – enten til DR2 eller til en 
kommerciel konkurrerende kanal til DR og TV 2. Jfr. senere om 1996-forliget i afsnit 13.19.10, 
hvor man tværtimod fastholdt de to tv-frekvenser til lokal-tv i hovedstaden. 
 
Sagt hårdt og brutalt: herefter rådede Danmark i praksis ikke over tre landsdækkende tv-kanaler, 
men kun over to: En overvejende VHF-baseret kanal med et tilskud af to UHF-frekvenser, som DR 
brugte til DR-TV (senere DR1), og en UHF-kanal, som TV 2-systemet brugte. Ud over dette 
anvendte lokal-tv en række UHF-frekvenser med svag sendestyrke, medens et ikke ubetydeligt antal 
ikke blev anvendt. DR’s tv-kanal kunne flytte fra VHF til UHF, men det ville ikke øge antallet af 
landsdækkende tv-kanaler, idet en del af VHF-frekvenserne ville blive inddraget til andet formål.  
Det synes imidlertid som om, der var meget få, der i 1987 var opmærksom på denne problematik, 
og de fem mediedirektører, der debatterede i Forum den 1. september 1994, var det i hvert fald ikke. 
 
13.15.5.3. Disponering af UHF fra januar 1988 til juni 1990 – DR på UHF? 
Danmarks Radio fik ny organisation pr. 1. oktober 1987, og den væsentligste ændring var, at 
Radiorådet blev erstattet af en egentlige bestyrelse. DR’s tv-distribution var ikke afklaret og blev 
derfor en af den nye bestyrelses første store sager. 
 
På bestyrelsens tredje møde den 15. december 1987 (dvs. dagen før Folketinget sanktionerede, at 
den tredje landsdækkende tv-kanal skulle reserveres for DR-tv) drøftede man problematikken på 
grundlag af en omfattende orientering fra den tekniske direktør Peter Hansen630. Hans notater 
oplyste, at driften vil koste 20-25 mio. kr. og at etableringsomkostningerne ville være beskedne i 

 
630 Peter Hansen: “UHF-sendernet for Danmarks radio. Til bestyrelsen”. Dateret 10. december 1987. Sagsfremstilling + 
fire bilag. 
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1989 og 1990 (henholdsvis 2,5 mio. kr. og 18 mio. kr.), men vokse til 67,8 mio. kr. fra 1991 (Bilag 
4, s. 1). 
 
Bestyrelsen tog orienteringen, der anbefalede en overgang til UHF, til efterretning og pålagde 
driftsledelsen at arbejde videre med sagen, bl.a. skulle betalingsprincipperne justeres og 
omkostninger ved en glidende overgang fra VHF til UHF beregnes. 
 
I DR’s ”Fireårsplan for Danmarks Radio i årene 1989-92” fra 16. marts 1988 indgik overgangen til 
UHF631. På side 16-18 findes en detaljeret fremstilling af problematikken og budgetter for en hurtig 
overgang med afslutning ultimo 1989 og en langsom, hvor der skal bruges syv år. Fireårsplanen var 
grundlag for bestyrelsens indstilling vedrørende rammefastsættelse for 1989 samt licensens 
størrelse samme år (forslag: en stigning på 5,8%) og endelig for den foreløbige budgetramme for 
1990-92. Bestyrelsens flertal vedtog den hurtige overgang til UHF på sit møde den 22. marts 1988 
som del af budgetrammen for 1989632. 
 
Som jeg fortalte i afsnit 13.3, blev fastsættelse af budgetramme og licens for DR for året 1989 en 
dramatisk affære, der endte med en licensforhøjelse på 2,0%. Resultatet medførte et sparekrav til 
DR på ca. 50 mio. kr. 
 
Sagen var på bestyrelsens dagsorden den 3. december 1988, og generaldirektør Hans Jørgen Jensen 
havde fremlagt et omfattende sparekatalog633. Om frekvensproblematikken stod følgende side 2: 
 
“Direktionen [må] pege på to ’udestående fordringer’: Danmarks Radio skal påbegynde en 
aldersbetinget udskiftning af TV-sendernettet (VHF-nettet) samtidigt med, at presset for at få 
Danmarks Radio over på UHF-nettet – med de voldsomme økonomiske problemer det indebærer – 
må forventes at blive stærkere og stærkere. [...]”. 
 
Her ses det første lille forbehold, og det antydes faktisk, at det er “udenforstående kræfter”, der 
søger at presse DR på UHF634. 
 
Engagementet i UHF-overgangen svandt herefter gradvist ind. På mødet i bestyrelsen den 11. april 
1989, hvor man drøftede forslag til budgetrammefastlæggelse for 1990, konkluderede formanden 
Hans Paaschburg, at følgende skulle indgå i de videre forhandlinger: “ikke [at] afholde UHF-
udgifter og lign. i 1990, hvis disse ikke er medtaget i licensfastsættelsen” (referat 27/89 s. 105). 
Sagt på en anden måde betydet det, at DR ikke ville betale for UHF i 1990, hvis der ikke var 
reserveret midler til det i licensfastsættelsen. 
 

 
631 Fireårsplanen var del af bilag 35/88 til mødet den 22. marts 1988. 
632 Referat 10/88 pkt. 2. Aase Madsen, Fremskridtspartiet stemte imod. Hun ønskede en langsommere overgang og ville 
ikke godkende, at overgangen blev finansieret via en licensforhøjelse. I stedet burde besparelser anvendes. 
633 Generaldirektøren: “Licensfastsættelsen for 1989: Et første problemkatalog”. Dateret 6. december 1988, bilag 60/88. 
634 Og det er bestemt en mulighed, at sådanne kræfter fandtes, f.eks. i ministeriet, hvor H. P. Clausen naturligvis kunne 
se, at TV 2’s meget anspændte økonomi kunne lettes, hvis DR påtog sig at finansiere dele af UHF-nettet, så TV 2 ikke 
skulle bære hele etableringen. Og gik DR på UHF, ville fagbevægelsens plan om et TV3 gå i vasken. Det var sjældent, 
at H. P. stod tilbage på kajen, når skibet var sejlet. 
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På mødet den 2. maj 1989 vedtog bestyrelsen budgetrammen for 1990 og budgetoverslag for 1991-
93 og sendte straks indstillingen til Kommunikationsminister Torben Rechendorff635. Om 
overgangen til UHF stod der: 
 
“TV står over for en aldersbetinget udskiftning af VHF-sendernettet. Denne udskiftning kan såvel 
af kvalitetsmæssige som af samfundsøkonomiske grunde mest hensigtsmæssigt gennemføre ved 
etablering af UHF-sendere ved de master, som er opført til TV 2. En sådan plan er for tiden under 
forhandling med Statens teletjenester. Også TV 2 deltager i disse forhandlinger. Der foreligger 
således ikke noget grundlag for en korrekt budgettering af disse udgifter, men en årlig merudgift 
sidst i planperioden [1990-1993] i størrelsesordenen 80 mio. kr. er ikke urealistisk” (s. 3).  
 
På samme møde ansatte bestyrelsen en ny teknisk direktør, da Peter Hansen trådte tilbage på grund 
af alder. Det blev Jørgen T. Linthoe. 
 
Næste gang sagen kom op i bestyrelsen var Jørgen Linthoe derfor teknisk direktør, og han havde en 
lidt anderledes tilgangsvinkel til problematikken end sin forgænger. På mødet den 7. november 
1989 indeholdt dagsordnen som punkt 2 ”Orientering om TV-sendernettet” med bilag 108/89, der 
bestod af to skrivelser: Den ene fra teknisk direktør Jørgen Lindthoe ”UHF/VHF-situationen”, 
dateret 6. november 1989, det andet fra Statens Teletjeneste “Redegørelse for økonomiske 
konsekvenser ved etablering af et UHF-TV-sendernet for Danmarks Radio til ibrugtagning i 1991”, 
dateret 2. oktober 1989.  
 
Jørgen Lindtoes bilag indeholdt disse oplysninger: 
 
”Vi betaler i dag       27 mio. kr. 
Der er varslet en stigning på      5 mio. kr. 
Betaling i 1990:       32 mio. kr. 
 
Ved renovering af VHF – 1992     39 mio. kr. 
Ved blandet VHF/UHF – 1992     53 mio. kr. 
Ved ren UHF excl. reserve – 1992     92 mio. kr. 
Ved ren UHF inkl. reserve – 1992     111 mio. kr. 
Forskel mellem ren VHF incl. reserve 
og ren UHF incl. reserve      72 mio. kr. 
Forskel mellem blandet VHF/UHF og 
ren UHF excl. reserve (= TV 2 løsn.)    39 mio. kr. 
(I ovenstående opstilling er det forudsat, at renovering af VHF-nettet sker inden 1992).” 
 
I modsætning til dette notat, der meget forståeligt så sagen fra DR’s side, indeholdt 
Statens Teletjenestes notat følgende betragtninger i mio. kr.: 
 
       1992   1993    1994   1995 
UHF-net (eksl. reserve) til DR    92,1   93,9    95,8    97,8 
Nedlagt VHF-net     -39,3  -44,1  -45,8  -46,5 
Gevinst ved fællesudnyttelse DR/TV 2   -34  -34,5  -35  -35,5 

 
635 Selve fremsendelsesskrivelsen fra Formanden for bestyrelsen har ingen titel, men er dateret 2. maj 1989 BG/hh uden 
journalnummer. Som bilag indgår ”Overordnet redegørelse omkring indstilling af budgetramme for 1990 og 
budgetoverslag 1991-94”, som jeg citerer fra. 
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Besparelse på private VHF-antenner    -28  -29  -30  -31 
I alt overskud på      9,2  13,7  15,0  15,2 
 
Besparelse på de private VHF-antenner var beregnet ud fra, at nye antenner afskrives 
over 15 år, at en ny antenne koster min. 500 kr., og at behovet for fornyelse af VHF-antenner 
berører omkring 750.000 husstande. 
 
For samfundet var der således en besparelse i perioden 1992-95 på 53 mio. kr. ved at lade 
DR gå over på UHF. Besparelsen ville fortsætte længere endnu. Umiddelbart skulle investeringen 
finansieres via DR’s budget, men dette budgets indtægter var husstandenes licensbetaling, så var det 
samfundets borgere, der under alle omstændigheder ville opnå fordelen på langt sigt. 
 
Bestyrelsens beslutning kom imidlertid til at se således ud: 
 
”Det var driftsledelsens vurdering, at Danmarks Radio ikke havde nogen interesse i at gå 
over til UHF i betragtning af de meget betydelige merudgifter, der var forbundet med en 
sådan ordning. Danmarks Radio var interesseret i at kunne sende i stereo, og 
udgangspunktet var derfor et renoveret VHF-net med stereo. P&T ønskede snarlige 
forhandlinger om UHF-spørgsmålet. Formanden gav udtryk for, at det ikke var muligt for 
Danmarks Radio at satse meget store summer på et system, som praktisk taget ikke ville 
komme til at betyde nogen forbedring for seerne. Efter en drøftelse af sagen konstaterede 
formanden, at der i bestyrelsen var tilslutning til dette synspunkt” (s. 135f.). 
 
DR’s bestyrelse traf således sin beslutning ud fra kortsigtede overvejelser og med hensynet til den 
nærmeste budgetplanperiode. DR sparede penge, medens samfundet som helhed fik en merudgift til 
modtagelse af to forskellige terrestriske sendesystemer. 
 
Den endelig konfirmation af beslutningen om ikke at gå på UHF kom i forbindelse med DR’s 
bestyrelses indstilling vedrørende budgetramme for 1990 og Folketingets efterfølgende indgåelse af 
det første flerårige licensforlig (jfr. afsnit 13.6).  
 
Først bestyrelsens behandling: 
 
På mødet den 27. marts 1990 besluttede bestyrelsen sig for en budgetrammeindstilling for 1991-94 
(bilag 132/90). Heri indgik naturligvis spørgsmålet om evt. overgang til UHF. I referatet står der 
herom: 
 
“Bestyrelsen drøftede endvidere UHF-problemet og fastholdt de tidligere trufne beslutninger om at 
forblive på VHF-nettet, medmindre der blev opnået fuld kompensation for merudgiften. Der var 
enighed om, at det ikke ville være forsvarligt at operere med et UHF-system uden nødstrøm og 
reservesendere. I denne forbindelse drøftedes det særlige problem om Danmarks Radios 
afhængighed af P&T, og der var enighed om, at det var uheldigt, at Danmarks Radios modpart i en 
række forhandlingsspørgsmål samtidig var Danmarks Radios ’foresatte’ i generaldirektoratet” (s. 
153). 
 
I foråret 1990 drøftede Folketingets partier forslag til en flerårig licensfastsættelse (jfr. afsnit 13.6), 
således som de havde lovet hinanden, da de indgik et licensforlig den 17. november 1989, og her 
kom overgangen til UHF igen i spil. 
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I Generaldirektoratet for P&T’s interne “Oplæg til drøftelserne om flerårig licensfastsættelse” fra 
10 maj 1990636 hedder det om DR’s overgang fra VHF til UHF: 
 
“Danmarks Radios overgang til samme sendernet som TV 2 må blandt andet ud fra 
samfundsøkonomiske hensyn betragtes som en hensigtsmæssig udnyttelse af det etablerede 
sendernet. Danmarks Radio har dog senest vist en vis tilbageholdenhed begrundet i de forventede 
meromkostninger for institutionen. 
 
Hvis TV 2 alene skal finansiere nettet, vil dette medføre en betydelig belastning af TV 2’s 
budgetramme. 
 
En væsentlig del af Danmarks Radio’s udgifter til overgang til UHF-nettet er således udgifter som 
allerede skal betales af licensbetalerne. 
 
Dertil kommer, at der for borgerne ligger en besparelse ved fremtidigt kun at skulle vedligeholde én 
antennetype (UHF) frem for de nuværende to. 
 
Det bør derfor næppe overlades til Danmarks Radio selv at træffe beslutningen om overgang til 
UHF-nettet, idet det ikke vil kunne forventes, at Danmarks Radio af egen drift vil komme frem til 
den samfundsøkonomisk optimale løsning. Dette taler derfor for, at beslutningen bør træffes på et 
bredere grundlag end alene ud fra hensynet til Danmarks Radio’s budget. Overgangen til UHF bør 
derfor indgå som en forudsætning for en flerårig licensfastsættelse” (s. 5-6, jeg fremhæver). 
 
Den 31. maj var forhandlingerne tæt på at nå et resultat, og Kommunikationsminister Torben 
Rechendorff rundsendte et forlag til en endelig aftale til de politiske partiers medieordførere og til 
DR til kommentering637. 
 
Notatet har tre punkter: de to vedrører TV 2’s reklameindtægter og TVR’s mulighed for at formidle 
reklamer til lokal-tv, og det tredje hedder: “Konsekvensen af beslutning om DR’s forbliven på 
VHF”. Der står heri: 
 
“Beslutning om DR skal overgå til UHF eller blive på VHF skal træffes nu. Hvis DR overgår til 
UHF, skal anlægsarbejderne sættes i gang i aftaleperioden [1991-93], og senest fra 1993 skal der 
afsættes 70 mio. kr. årligt til merudgifterne herved. De frigjorte VHF-frekvenser kan herefter 
udnyttes til de landmobile tjenester, der vil blive kraftigt efterspurgt i de kommende år samt andre 
samfundsnyttige tjenester. 
 
Hvis DR forbliver på VHF, skal det allerede etablerede UHF-net betales af TV 2 alene. 
Merudgifterne herved for TV 2 beløber sig til ca. 35 mio. kr. årligt. 
 

 
636 Forslaget indeholdt tre dokumenter: “Oplæg til drøftelserne om flerårig licensfastsættelse”, GPT, 4. afdeling, j.nr. 
90.800-4, 4284F/CKE, “Notat om uddybende spørgsmål vedr. licensfastsættelsen 1991-1993” (4458/PeM/90.0531) 
samt “Håndpapir til ministeren om budgetforudsætningerne i udkastet af 31. maj 1990 til politisk aftale om 
licensfastsættelsen” uden journalløbenummer og initialer. I FM’s arkiv. 
637 GPT, 4. afdeling, j.nr. 90.800-4, 4457F/CKE af 31. maj 1990. Dokumenterne omdelt på DR-bestyrelsens møde den 
12. juni “til fortrolig orientering” (s. 160 i referatet 40/90). Det ser ud til, at TV 2 ikke fik disse dokumenter, idet de 
ikke er omtalt i referatet af TV 2-bestyrelsens møde den 11. juni 1990. Det er næppe sandsynligt, at direktionen har 
modtaget dem uden at orienterer formanden Jørn Henrik Petersen. 
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Endvidere må regeringen i løbet af perioden tage stilling til udnyttelsen af det hidtil reserverede 
UHF-bånd. I en situation, hvor der er et stort, udækket behov for tv-frekvenser både i Danmark og i 
vore nabolande kan reservationen af UHF-kanalerne ikke fortsættes i en ny periode på ca. 15 år. 
 
Af udækkede behov kan f.eks. nævnes: 
- Flere frekvenser til lokal-tv 
- Etablering af flere hjælpesendere i områder med utilfredsstillende modtageforhold 
- Afhjælpning af forstyrrelsesproblemer f.eks. i forbindelse med nabolandsmodtagelse. I henhold til 
de internationale frekvensaftaler er der endvidere adgang til at frigive dele af [VHF]-tv-båndet til 
landmobile tjenester efter koordination med nabolandene. 
 
Den nødvendige renovering af det nedslidte VHF-net medfører, ud over hvad DR hidtil har betalt 
for drift og fremføring, udgifter på 6 mio. kr. i 1991, 14 mio. kr. i 1992, 20 mio. kr. i 1993 og 20 
mio. kr. de følgende år i en 10-årig periode. 
 
For licensbetalerne medfører denne løsning, at der fortsat skal vedligeholdes to antenner for at se 
DR og TV 2. 
 
Det skal bemærkes, at når UHF-kanalerne er ibrugtaget, er der ikke mulighed for etablering af 
yderligere luftbårne tv-kanaler i Danmark” (s. 1-2). 
 
Det nævnte “Håndpapir”, som ministeren havde med ved forhandlingerne som reserve, hvis UHF-
overgangen glippede, rummede beregninger af, hvad der skulle ske, hvis DR forblev på VHF. DR 
skulle da have henholdsvis 6 mio. kr., 14 mio. kr. og 20 mio. kr. ekstra i 1991-1993. TV 2 skulle 
have 35 mio. kr. ekstra årligt til at dække den fulde betaling af anvendelse af UHF-nettet. 
 
Resultatet blev, at DR ikke skulle gå på UHF, og “Håndpapiret” kom derfor i funktion638. 
 
Jeg har ikke adgang til oplysninger, der kan bekræfte, hvem der pressede igennem, at DR skulle 
forblive på VHF. Torben Rechendorff havde lagt begge muligheder frem, og dokumenterne 
fremhævede det samfundsøkonomisk fornuftige i, at DR gik på UHF. Aviskommentarerne de 
efterfølgende dage løfter ikke sløret. 
 
Men resultatet blev, at DR forblev på VHF639, og “det tredje landsdækkende” tv-sendernet var 
derfor tilsyneladende ledigt. Tilsyneladende, fordi der som nævnt var huller omkring Tole og 
hovedstaden. 
 
Det havde være en mulighed, at P&T som Kommunikationsministerens departement i 1990 havde 

 
638 “Håndpapiret” indgår ikke direkte i den flerårige licensaftale, således som denne blev udsendt som pressemeddelelse 
den 12. juni 1990, og som den er optrykt i lovforslaget. Jeg ved ikke hvorfor. Papiret blev svagt omformet senere sendt 
til DR og TV 2 som “Notat om aftalen vedr. tre-årig licensfastsættelse af 12. juni 1990”, GPT j. nr. 90.800-4, 4520/F 
PeM/90.06.12. Her er budgetrammerne oplyst, hvad de ikke er i selve aftalen og hvad de (noget usædvanligt) heller 
ikke er i Finansudvalgets Aktstykke, der godkender licensen og overførslen fra TVR (nr. 306 af 9. august 1990, 
godkendt den 22. august 1990). 
639 Statens Teletjeneste oplyste derefter officielt i juni 1990, at DR “ikke aktuelt ønskede at overgå til UHF-
sendernettet” (Rigsrevisor 1995, s. 8). Herefter skulle TV 2’s betaling for anvendelse af UHF-nettet baseres på alle 
etableringsomkostningerne. De blev opgjort til 572,8 mio. kr. pr. 1. januar 1991. TV 2 skulle straks betale 151,7 mio. 
kr. og resten skulle afdrages over 14 år med en forrentning på 9,4% (Ib. s. 9). En ikke ubetydelig svækkelse af TV 2’s 
økonomi, jfr. 13.17.1. 
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foreslået at omlægge lokal-tv-systemet. Teoretisk set kunne man gå tilbage til Lokalradio- og TV-
udvalgets forslag fra august 1985 i Betænkning 1047, hvorefter der skulle opbygges et 
landsdækkende net af 16 stærke tv-sendere, der kunne forsyne alle danske husstande med lokal-tv. 
Dette net ville nemlig være landsdækkende, idet de manglende frekvens i hovedstaden netop i 
forvejen var anvendt til lokal-tv. 
 
Men lokal-tv var allerede igangsat, der var købt de nødvendige, men svage tv-sendere og en 
styrkelse af lokal-tv’s reklameindtægtsmuligheder (som landsdækning ville medføre) ville forværre 
TV 2’s økonomiske situation. Så omlægningen blev, så vidt jeg ved, aldrig foreslået. 
 
13.15.6. Opsamling på afsnit 13.15 om “den tredje kanal” 
Etablering af et landsdækkende TV 2 kunne frekvensmæssigt kun lade sig gøre, hvis Danmark 
ibrugtog UHF-nettet, der var DR’s VHF-net teknisk overlegent. 
 
Samtidigt med vedtagelse af TV 2-loven i foråret 1986 var forsøgsordningen med lokal-tv ved sin 
planlagte afslutning, og en ny, permanent struktur skulle etableres. Det forsøgsudvalg, der havde 
styret forsøgene, havde i august 1985 foreslået, at man til brug for en permanent ordning for lokal-
tv tog det ekstra sæt UHF-frekvenser i brug, som kunne kobles til TV 2’s sendersystem. Det ville 
være en samfundsmæssig besparelse og muliggøre lokal-tv til samtlige danske husstande. Det var 
en idé, der passede som fod i hose til arbejderbevægelsens planer om selv at skabe en form for et 
danske “TV3” som en meningsmæssig modvægt til især den borgerlige provinspresse. 
 
Danmarks Radio så imidlertid med bekymring på, at TV 2’s tv-signal ville rumme bedre billeder og 
lyd end DR’s, og derfor foreslog DR’s driftsledelse i starten af 1987, at DR skiftede fra VHF til det 
andet sæt UHF-frekvenser. Det ville være landsdækkende, idet DR i forvejen rådede over en UHF-
kanal i hovedstadsområdet, der supplerede en dårligt fungerende VHF-kanal. Radiorådet støttede 
indstillingen, og ministeriet så med velvilje på den. 
 
Herved forsvandt muligheden for at etablere en landsdækkende lokal-tv-ordning, og i stedet 
foreslog P&T med Folketingets helt passive tilslutning at anvende de resterende UHF-frekvenser til 
lokal-tv 20-30 forskellige steder i landet. For arbejderbevægelsen var dette et hårdt slag, men man 
forsøgte at revanchere sig ved at presse på over for P&T og politikerne for at få oprettet så mange 
lokal-tv-muligheder som muligt, og helst to i hver af de største danske byer. Det lykkedes kun i 
København, der fik tildelt kanal 23 og kanal 60. Herved var der lagt beslag på fire UHF-frekvenser i 
hovedstaden: kanal 31 (som DR havde fra tidligere), kanal 53 til TV 2 og de to frekvenser til lokal-
tv.  
 
Det var derfor teknisk set muligt for DR at flytte fra VHF til UHF. DR’s nye tekniske direktør 
fremlagde imidlertid beregninger for DR’s bestyrelse i november 1989, der viste, at det ville blive 
kostbart, og da DR i forvejen var økonomisk klemt, kølnedes bestyrelsens tilslutning til idéen. 
 
Ved indgåelse af det første flerårige licensforlig i forsommeren 1990 blev idéen definitivt opgivet, 
formodentlig af hensyn til DR’s økonomiske situation de kommende tre år, og DR forblev på VHF, 
hvad der samfundsøkonomisk var uklogt, da husstande, der ønskede at modtage dansk tv fra 
terrestriske sendere, derfor måtte anskaffe to modtageantenner, en til VHF og en til UHF.  
 
Lokal-tv var igangsat med de omkring 25 små sendere i de større byer, og ingen tog initiativ til evt. 
at få genoptaget forsøgsudvalgets forslag om et landsdækkende system af kraftige lokal-tv sendere. 
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I stedet var det den almindelige opfattelse, at Danmark ved DR’s forbliven på VHF rådede over 
endnu en landsdækkende tv-mulighed. Den kunne bruges til en ekstra DR tv-kanal, til en særlig 
kanel til TV 2’s regioner evt. sammen med DR’s Provinsafdeling, og endelig kunne “den tredje tv-
kanal” bruges til at oprette en privat og kommercielt finansieret tv-kanal, der kunne give DR og TV 
2 konkurrence på seertal og TV 2 på reklamekronerne. 
 
Der var bare den hage, at der ikke var nogen landsdækkende, tredje tv-kanal på grund af de 
dispositioner med frekvensanvendelsen, myndighederne havde truffet siden starten af 1980erne. 
“Den tredje kanal” havde to huller, det største omkring hovedstaden, hvor den nødvendige frekvens 
blev brugt til lokal-tv, til TV 2 og til DR’s tv-signal. Mellem 1/3 og ¼ af befolkningen ville ikke 
kunne se “Den tredje kanal”.  
 
Det var derfor ikke muligt på den måde at etablere en privat, landsdækkende tv-station. Skulle der 
skabe et privat, landsdækkende og analogt tv, måtte vejen gå over en privatisering af TV 2.  
 
13.16. Medieudvalget 1994-19966 
Som nævnt i afsnit 13.11 blev idéen om en ny offentlig udredning af dansk mediepolitik 
sandsynligvis undfanget på mødet på Esbjerg Højskole den 6. marts 1993. Sagen havde imidlertid 
ikke første prioritet hos Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og Kulturminister Jytte Hilsens 
begejstring kunne ligge på et meget lille sted, så Medieudvalget blev først nedsat i foråret 1994 og 
holdt sit første møde på Marienborg den 2. maj 1994. 
 
Udvalget havde 30 medlemmer, de 17 var udpeget af medie-organisationer, 11 var personligt 
udpegede af statsministeren og de to sidste var sekretariatschefen, Henning Lund-Sørensen fra 
Statsministeriet, og formanden, redaktør Torben Krogh. 
 
De trykte medier havde fået syv pladser, de elektroniske fire. Det var repræsentanter for DR, nemlig 
Poul Erik Magnussen, der som medarbejderrepræsentant sad i DR’s bestyrelse, og Anders Krarup, 
TV 2’s informationschef, samt to fra de lokale elektroniske medier, Alexander Crone fra de 
kommercielle, og Christina Job fra de ideelle640. De private tv-producenter, TV 2-regionerne641, 
filmbranchen og satellit-tv havde ingen repræsentanter. 
 
Opgaven var ”at overveje tilrettelæggelsen af en fremtidig mediepolitik, der bygger på 
informations- og ytringsfrihed, sikrer spredning, mangfoldighed og alsidighed i nyhedsformidlingen 
og giver de bedst mulige rammer for et kvalitetspræget medieudbud” (fra kommissoriet, s. 499 i 
Betænkning 1320). 
 
Udvalget skulle arbejde med samtlige massemedier, dog ikke bøger (s. 500). Jeg afgrænser mig til 
at redegøre for tre delområder, der umiddelbart har betydning for denne afhandlings problematik: 1) 
udvalgets beregning af TV 2’s fremtidige reklameindtægter; 2) privatisering af TV 2; og TV 2’s 
omdannelse til et aktieselskab, set i et EU-perspektiv. 
 

 
640 Alexander Crone blev senere erstattet af Bent Helvang fra Kanal 2, og Christina Job af Bård Hornekær. Frands 
Mortensen var personligt udpeget medlem og desuden formand for Arbejdsgruppen om Multimedier og for 
Arbejdsgruppen om de elektroniske mediers vilkår og medlem af Arbejdsgruppen for de elektroniske mediers udbud. 
641 Efter, Medieudvalget var gået i gang, blev direktør for TV Øst, Peter Harms Larsen, udpeget som personligt medlem 
af statsministeren, men han repræsenterede naturligvis også de regionale TV 2-stationer. 
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13.16.1. Beregning af TV 2’s fremtidige reklameindtægter 
Public service-radiofonierne i Danmark havde siden TV 2’s start i 1988 haft to 
hovedindtægtskilder: licens og reklamer. DR var i princippet finansieret udelukkende af licens, TV 
2 var blandingsfinansieret med ca. 2/3 af indtægterne fra salg af reklameplads og ca. 1/3 fra licens.  
Begge virksomheders indtægter blev fastlagt igennem politiske beslutninger angående størrelse på 
den samlede licensindtægt og fordeling imellem DR og TV 2 og gennem beslutning om hvor mange 
penge, der skulle overføres fra TVR til TV 2-fonden og derfra videre til TV 2. 
 
Der var således fire faktorer, der kunne varieres: Størrelsen af den samlede licens-kage; fordelingen 
af licenskagen mellem DR og TV 2; størrelsen på reklameoverførslen fra TVR til TV 2-fonden; og 
størrelsen på overførslen fra TV 2-fonden til TV 2. Fordelingen skulle justeres i overensstemmelse 
med kalkulation af de to virksomheders udgifter, og disse var igen afhængige af de pålagte opgaver 
og den effektivitet, virksomhederne lagde for dagen ved opfyldelsen. I praksis var der altid foregået 
en indbyrdes justering imellem udgifter og indtægter: opgaven kunne principielt udvides nærmest 
uendeligt, og det ville udgifternes størrelse derfor også blive. Men dels var reklameindtægterne 
begrænsede, dels var det politisk ikke muligt at øge størrelsen på husstandenes licensafgifter ud 
over en vis (men ukendt) grænse. Omfanget af public service-opgaven måtte derfor afpasses i 
forhold til det muliges kunst inden for finansieringen. 
 
Siden TV 2 var begyndt at sende landsdækkende reklamer, havde TV 2’s reklamesalgsselskab, 
TVR, ikke alene fremskaffet pengene, men også forsynet de politiske beslutningstagere med 
prognoser for de(t) kommende års indtægter. Og det var ikke gået så godt, jfr. tabel 13.32: 
 
Tabel 13.32. TVR’s skøn over overførsler til TV 2-fonden 1989-1994 og det realiserede beløb i mio. kr.642 
 
   1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Skøn   373 480 725 760 810 723 
Realiseret  331 458 578 617 657 745 
Forskel   -42 -22 -147 -143 -153 +22 
 
Alle prognoserne var forkerte, de fleste endda med betydelige afvigelser i den gale retning. Hvis TV 
2’s indtægter fra TVR blev mindre end det, der indgik i de mediepolitiske aftaler, havde politikerne 
tre muligheder:  
 
• de kunne reducere TV 2’s budgetramme og dermed omfanget af den pålagte opgave tilsvarende; 
• de kunne lade TV 2 optage lån, der dækkede mankoen og evt. stille statsgaranti for lånet; det var 
dog kun en øjeblikkelig likviditetsmæssig løsning; 
• eller de kunne forhøje TV 2’s andel af licenskagen, og/eller øge licenskagens størrelse ved at 
hæve husstandenes licensafgift, hvad der ville give flere penge til TV 2 med uændret fordeling. 
 
Alt dette skabte naturligvis økonomisk og planlægningsmæssig ustabilitet hos både TV 2 og DR 
samt politiske vanskeligheder for Folketinget. Alle var derfor interesseret i et bedre 
beslutningsgrundlag for finansieringen af public service broadcasting. Det mest økonomisk usikre 
var reklameindtægterne, det politisk mest følsomme licensafgiftens størrelse. Men kendte man 
reklameindtægterne, kunne man ved en beslutning om størrelse af DR’s og TV 2’s public service-
opgaver og de tilhørende omkostninger, kalkulere størrelsen på den samlede licenskage og dens 
fordeling. 

 
642 Skøn ifølge TVR’s oplysninger til ministeriet ved indgåelse af licensaftaler i 1988, 1989 og 1990. Realiseret efter 
TV 2-fondens regnskaber for 1989-1994. 
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Medieudvalget nedsatte derfor i maj 1995 en Regnegruppe, der fik to opgaver:  
 
• Først at fastlægge størrelsen på den faktiske reklameomsætning inden for de elektroniske medier i 
Danmark fra 1990 til og med 1994. Det var nødvendigt, fordi der på det tidspunkt ikke fandtes 
nogen pålidelig statistik på området. 
 
• Dernæst på dette grundlag at udarbejde en prognose for udviklingen frem til 2000 under 
forskellige forudsætninger. 
 
Regnegruppen fik Frands Mortensen som formand, og i den indgik bl.a. følgende: Henrik Dyring, 
TVR; Peter Parbo, TV 2/Danmark; Jens Torpe, TV 3; Bent Helvang, Kanal Danmark; Poul Erik 
Magnussen, Danmarks Radio; Jesper Sehested Lund, Broadcast Danmark og Peter A. Petersen, 
Aalborg TVR. Det vil sige, at ud over TV 2 og TVR var alle de kommercielle konkurrenterne 
repræsenteret: TV3 – senere en del af ViaSat; Kanal Danmark - senere en del af SBS; samt de mere 
fritstående lokal-tv-stationer via Aalborg TVR. Og endelig fik Danmarks Radio mulighed for at 
følge arbejdet tæt643. 
 
Prognoserne byggede på fastlæggelse af fire kritiske faktorer: 
 
• Udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) 
• Udviklingen i reklameomsætningens andel af BNP. 
• Udviklingen i tv-reklamens andel af den samlede reklameomsætning. 
• Udviklingen i befolkningens muligheder for at se tv. 
  
Regnegruppen opstillede sine prognoser ud fra, at der var tre centrale konkurrenter på tv-
reklamemarkedet i Danmark: TV 2, TV3 (og øvrigt satellit-tv) samt lokal-tv, men ikke alle 
hustande kunne se alle disse tre stationers tv-programmer. 
 
Alle kunne naturligvis se TV 2. Men TV 3 blev kun distribueret via satellit og kabel, medens lokal-
tv nåede frem til seerne via kabel-tv og terrestriske sendere. Der blev derfor fire, kommercielt 
interessante universer, hvis størrelse i 1994 angives i absolutte tal og i % herunder: 
 
1: dem, der kan se TV3 og lokal-tv (1.840.000 – 37%) 
2: dem, der kan se TV3, men ikke lokal-tv (670.000 – 13,6%) 
3: dem, der kan se lokal-tv, men ikke TV3 (1.340.000 – 27,2%) 
4: dem, der hverken kan se TV 3 eller lokal-tv (1.079.000 – 21,9%). 
 
Regnegruppen forudså, at TV3’s udbredelse i perioden 1995-2000 ville stige, dels pga. at flere ville 
anskaffe sig en satellit-modtager, dels pga. vækst i antallet af kabel-tv-tilslutninger. Og det var 
muligt, at der ville komme andre satellit-tv-kanaler end TV3, der rettede sig mod Danmark. ZTV og 
TV6 var allerede nævnt af Jens Torpe. Det ville mindske TV 2’s indtægter. 
 

 
643 At der indgik konkurrenter til TV 2 i denne gruppe og i den senere nye Regnegruppe (jfr. afsnit 18.9.1), kom senere i 
TV 2-historien til at spille en vis rolle, nemlig da Kommissionens traf sin 2004-Beslutning, og da denne Beslutning blev 
anket til Retten i Første Instans. Se dommen T-309/04 TV 2 præmis 171 ff., hvor Kommissionens Beslutning annulleres 
pga. manglende hensyntagen til disse beregninger. 
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Lokal-tv ville også få gavn af væksten i kabel-tv, og desuden var der enkelte endnu ikke ibrugtagne 
terrestriske frekvenser, så også her var en vækstmulighed. Det betød alt i alt, at det univers, hvor 
husstandene kun kunne se TV 2, og hvor TV 2 derfor fik 100% af reklameindtægterne, ville blive 
mindre og mindre, hvad der ville reducere TV 2’s samlede reklameindtægter.  
 
En yderligere kritisk faktor for TV 2 var spørgsmålet om network for lokal-tv. Formelt set var det 
ikke lovligt i 1994, men reelt var et vist samarbejde udviklet som del af Kanal Danmark-
organisationen644. Blev network imidlertid også formelt set lovligt, ville reklameindtægterne til 
“lokal-tv” kunne øges betydeligt, og tilsvarende ville TV 2’s andel af reklameomsætningen blive 
mindre. 
 
Reklameomsætningens størrelse var som nævnt i første omgang afhængig af udviklingen i BNP. Jo 
større vækst i BNP, jo større ville den samlede reklameomsætning blive. Dernæst skulle 
reklameomsætningen i anden omgang fordeles mellem reklame-tv og andre former for reklame, 
f.eks. annoncer i dagbladene. Tendensen var i hele Europa, at tv’s andel var i vækst, og at tv’s andel 
i Danmark lå langt tilbage. Så med gode konjunkturer ville tv-reklamens andel og dermed samlede 
størrelse vokse de kommende år.  
 
Udgangspunktet var derfor, at reklameomsætningen ville blive større ved en vækst i BNP, men at 
TV 2 ville få en stadig mindre bid af den. Hvis BNP stagnerede eller voksede meget svagt, ville 
reklameomsætningen stagnere eller blive mindre, medens TV 2’s andel fortsat ville være faldende. 
 
Der var således to eksterne forudsætninger, der indgik i beregningerne: ville der fra januar 1996 
blive givet grønt lys for networking? Og ville BNP vokse med de 3%, der var det officielle tal fra 
Økonomiministeriet, og som Regnegruppen var pålagt at anvende, eller ville den økonomiske 
udvikling bremse op, så væksten kun blev 1%, der var Regnegruppens selvvalgte alternative 
beregningsmodel? 
 
Efter en række mellemregninger og finjusteringer, der danner baggrund for Regnegruppens 
rapport645, nåede gruppen frem til følgende centrale tal, se tabel 13.33-35: 
 
Tabel 13.33. Reklameindtægter i mio. kr. ved vækst i BNP på 3% fordelt på TVR, TV3-gruppen,  lokal-tv og øvrig 
satellit-tv i 1995-2000; networking tilladt fra 1996646 
 
  TVR  TV3  Lokal  Andet  I alt 
    Gruppen  tv  satellit 
1995  1026  310  108  -  1445   
1996  1016  329  172  47  1563 
1997  1034  339  203  119  1695  
1998  1004  402  219  201  1825 
1999  961  451  255  275  1962 

 
644 Se herom i Jauert & Prehn 1995a, s. 158-161. 
645 I mellemregningerne indgik bl.a.: værdien af breaks, værdien af reklamer for øl og medicin, værdi af den 
dominerende position og af særligt attraktive programmer i forbindelse med f.eks. OL og VM. Endelig følgende: 
“Forudsætningen for alle prognoserne er, at de indblandede aktører handler økonomisk rationelt, dvs. at de optræder 
markedsmæssigt optimalt, herunder at de investerer indtjeningen i programudvikling og anden forbedring af produktet. 
Det, der således angives, er nogle muligheder, som det ikke er sikkert, at aktørerne formår at realisere - eller som de 
overrealiserer, fordi konkurrenterne træffer forkerte beslutninger, eller fordi de selv får ekstraordinært gode idéer” 
(Betænkning 1300, bilagsbindet s. 285). 
646 Alle beløb er minus moms og efter fradrag af rabatter og inkl. bureauprovision og i faste priser. Se s. 297-304 i 
Betænkning 1300, bilagsbindet. TVR overførte ca. 78% af omsætningen til TV 2-fonden. Jfr. afsnit 13.7. 
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2000  897  500  334  334  2086 
 
Tabel 13.34. Reklameindtægter i mio. kr. ved vækst på 3% i BNP fordelt på TVR, TV3-gruppen og lokal-tv 1995-2000, 
network ikke tilladt 
 
  TVR  TV3  Lokal  Andet  I alt 
    gruppen tv  satellit 
1995  1026  310  108  -  1445 
1996  1047  329  94  94  1563 
1997  1051  390  85  170  1695 
1998  1059  456  91  219  1825 
1999  1059  510  78  314  1962 
2000  1085  542  63  396  2086 
 
Hvis BNP imidlertid ikke udviklede sig, som Økonomiministeriet havde forudsagt, men nærmest 
stagnerede med en vækst på kun 1%, ville tallene blive noget anderledes: 
 
Tabel 13.35. Reklameindtægter i mio. kr. ved vækst i BNP på 1% fordelt på TVR, TV3-gruppen,  lokal-tv  i 1995-2000; 
networking tilladt fra 1996 
 
  TVR  TV3  Lokal  Andet  I alt 
    Gruppen  tv  satellit 
1995  1026  310  108  -  1445 
1996  951  308  161  44  1463 
1997  902  296  177  103  1478 
1998  822  329  179  164  1494 
1999  740  347  196  226  1510 
2000  656  366  244  259  1526 
 
I tabel 13.36 er der ikke regnet med networking af lokal-tv, og de ekstra satellit-tv-kanaler ud over 
TV3-guppens er også udeladt. 
 
Tabel 13.36. Reklameindtægter i mio. kr. ved vækst i BNP på 1% fordelt på TVR, TV3-gruppen, lokal-tv  i 1995-2000; 
networking ikke tilladt 
 
 
  TVR  TV3  Lokal  Andet  I alt 
    gruppen  tv  satellit 
1995  1026  310  108  -  1445 
1996  995  365  102  -  1463 
1997  961  426  89  -  1478 
1998  926  493  75  -  1494 
1999  891  559  60  -  1510 
2000  855  626  46  -  1526 
 
Jeg opsummerer slutresultaterne for TV 2 i 2000 i mio. kr.: 
 
Tabel 13.37: TVR’s beregnede indtægter ved reklamesalg i 2000 under forskellige forudsætninger i mio. kr. 
 
 Vækst 3% uden networking     1085 
 Vækst 3% med networking     897 
 Vækst 1% uden networking, uden ekstra satellit   855 
 Vækst 1% med networking     656     
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Hvis politikerne ved et fremtidigt medieforlig fastlagde TV 2’s budgetramme til f. eks. 1.400 mio. 
kr. og justerede public service-opgaven i samklang hermed, ville det være muligt at forudberegne, 
hvad TV 2’s samlede overførsel fra licenskagen til TV 2-fonden skulle være. En sådan beregning er 
som et eksempel anført i Betænkning 1300, Bilagsbindet på siderne 307-310. 
 
Omvendt ville det være muligt dels at hente prognosen for reklameindtægterne dels at bestemme 
hvad der skulle overføres fra licenskagen, og derefter at fastlægge public service-opgaven i 
overensstemmelse med den samlede beregnede indkomst for TV 2. 
 
Regnegruppens arbejde bestod alene i at beregner udviklingen i tv-reklameindtægterne, der jo kun 
er en lille del af forskydningerne i medielandskabet. Parallelt med og i samarbejde med 
Regnegruppen udarbejdede KPMG  C. Jespersen Management “Makroøkonomiske vurderingen af 
Medieudvalgets mediepolitiske scenarier”. Heri blev de ti principmodeller, Medieudvalgets 
medlemmer havde opstillet for medieudviklingen, gennemregnet og prognosticeret frem til år 
2005647. 
 
13.16.2. De politiske drøftelser  
På grund af det løfte, der indgik i medieaftalen fra september 1993, om senest i 1995 at indlede 
drøftelser om det fremtidige medielandskab, og godt hjulpet på vej af Kulturminister Jytte Hildens 
forsøg på at igangsætte disse drøftelser, havde Medieudvalget i juni 1994 besluttet at afgive en 
delbetænkning om De elektroniske Medier i september 1995, så anbefalingerne kunne indgå i de 
mediepolitiske drøftelser. 
 
Betænkningen måtte naturligvis forholde sig til TV 2’s komplicerede økonomiske, organisatoriske 
og politiske problemer, men først skulle nogle basale forudsætninger præciseres: 
 
• hvilken overordnet reguleringsmæssig tilgangsvinkel skulle vælges? 
• hvad var de fremtidige teknologiske forudsætninger? 
• hvordan ville økonomien udfolde sig? 
• hvordan skulle de politiske anbefalinger struktureres? 
 
13.16.2.1. Nye reguleringsmæssige principper 
Grundprincippet for Mediekommissionens forslag til statslige regulering i 1980erne var forbud. 
Forbud imod, at private husstande opstillede egne parabolantenner og mod, at private firmaer ejede 
og drev kabel-tv-anlæg på kommercielt grundlag. Forbud imod at uplinke satellit-tv fra Danmark.  
Lokal-tv måtte ikke retransmitteres i nabokommuners kabelanlæg eller finansieres af reklamer. TV 
2’s udsendelser måtte ikke afbrydes af reklamer og DR’s udsendelser ikke sponsoreres.  Der var 
desuden forbud imod privat eje af landsdækkende tv og af landsdækkende radiovirksomhed. Og 
meget mere. 
 
I tiåret fra midten af 1980erne til midten af 1990erne havde størstedelen af disse forbud mistet deres 
legitimitet, og de fleste var ophævet. Dels pga. indre politisk pres i Danmark, dels pga. 
internationale aftaler på EU-plan. Danmark havde derfor i midten af 1990erne ikke længere national 
kontrol over kabel- og satellit-udviklingen648. Det nationale forbud imod network af lokal-tv blev 

 
647 Trykt som bilag 3 i Bilag til Betænkning om de elektroniske medier (nr. 1300), s. 137-279. 
648 Satellit-tv blev reguleret via TV-Direktivet “Fjernsyn uden grænser”, kabel-tv via anbefalingerne i Kommissionens 
meddelelse om “Høringen om grønbogen om liberalisering af teleinfrastruktur og kabel-TV-net”. KOM(95)58 af 3. maj 
1995, jfr. Tillæg no. 3 til den politiske aftale om telestrukturen (liberalisering pr. 1. juli 1995). Teleforlig indgået den 6. 
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åbenlyst overtrådt og forsøg på at håndhæve det løb ud i sandet, da Udvalget vedr. Lokal Radio og 
TV ikke så sig i stand til at finde klare beviser for lovbrud649. 
 
Disse vanskeligheder koblet med en stigende international bevægelse for at indskrænke 
nationalstaternes reguleringsmæssige råderum på det elektroniske område er en af forklaringerne 
på, at Medieudvalget skiftede reguleringsmæssig synsvinkel. I stedet for at forbyde det, man ikke 
brød sig om, skulle man i stedet sikre optimale økonomiske vilkår for det, man gerne ville fremme, 
og så lade markedet og Fanden tage sig af resten. Altså en tilladelsesmodel. 
 
13.16.2.2. Digitalisering af distributionen 
I det lange afsnit 13.15 gennemgik jeg forholdene omkring distribution af analogt tv i Danmark. 
Afsnittet viste bl.a., at der var stort ukendskab til de faktiske forhold selv hos højt placerede 
mediepolitiske aktører. Og når det gælder udviklingen af distribution af digitalt tv, var situationen 
ikke meget anderledes. 
 
Som fortalt ganske kort i afsnit 13.14.1 havde den europæiske tv-apparatindustri med Philips og 
Thomson i spidsen og med god støtte fra EU-Kommissionen forsøgt at udviklet et europæiske 
system for analogt HDTV, men projektet blev sat på standby engang i 1994 af flere årsager650. Den 
mest interessante for denne fortælling er den ændrede vurdering af mulighederne for digital 
transmission af terrestriske tv-signaler. De teknologiske fremskridt var så store, at de nationale 
telemyndigheder for alvor begyndte at drøfte de vilkår, der skulle gælde for terrestrisk digital-tv 
(digital terrestrial television, DTT). Disse overvejelser foregik parallelt med, at digital 
radiodistribution var under udvikling (Digital Audio Broadcasting, DAB). DAB-signaler skulle 
sendes via frekvenser, der ikke blev brugt til FM-distributiuon af radio, og DAB ville derfor i en 
årrække være et nyt system, der kørte parallelt med det gamle, fordi samme dele af 
frekvensspekteret ikke blev anvendt. 
 
Sådan forholdt det sig imidlertid ikke med DTT, der skulle bruge de samme frekvenser, som det 
analoge tv-signal anvendte terrestrisk. 
 
Om det er hele forklaringen på forvirringen, eller om de ansvarlige teknikere ikke for alvor havde 
forsøgt at forklare ikke-fagfolk sammenhængen, tør jeg ikke sige med sikkerhed. Men det er en 
kendsgerning, at store dele af de mediepolitiske aktører helt frem til eftersommeren 1994 troede, at 
Danmark ikke alene rådede over “Den tredje landsdækkende tv-kanal”, men også havde den 
opfattelse, at der ved siden af denne tredje kanal kunne etableres en digital landsdækkende 
distributionsmulighed for DTT. Jeg minder om, at diskussionen i Forum den 1. september 1994 om 
retten til den tredje analoge tv-kanal foregik på hovedscenen midt i en udstilling, hvor digital-tv var 
hovedattraktionen. Næsten ingen så heri en modsætning. 
 
Men den fandtes. 
 

 
april 1995 mellem regeringen (SD, RV, CD) og V, K og SF. For en kort gennemgang, se f.eks. Telestyrelsen 1996, s. 5-
7. 
649 Den 1. november 1991 afgjorde Udvalget vedr. Lokal Radio og TV, at Kanal Danmark-samarbejdet var i 
overensstemmelse med de gældende regler og derfor ikke kunne tvinges til ophør (J. nr. 91.61221-16). Jeg minder også 
om formanden, landsdommer Brydenholt’s overraskende svar på, om rammeloven, der forbød netværk, skulle 
overholdes lokalt, se afsnit 13.7 om Medierådslagningsdagen. 
650 Se Dai/Cawson/Holmes 1996, Bischoff 2004/1993, Kaitatzi-Whitlock 1994. 
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På baggrund af debatten om råderetten over “Den tredje tv-kanal” og planerne om DTT, fik 
Medieudvalget indsamlet informationer fra Jarl Risum, Telestyrelsen, og disse blev videresendt til 
de store mediepolitiske aktører i september 1994 og senere fremlagt i Betænkning 1300651, der dog 
først blev publiceret i september 1995.  
 
Pointerne var disse:  
 
• Der fandtes ikke en tredje analog landsdækkende tv-kanal, idet det tredje landsdækkende sæt 
havde huller omkring Tolne og København, og det sidste kunne vanskeligt lukkes652. 
• DTT var muligt, og det ville indebære, at der på ét landsdækkende sæt frekvenser kunne sendes 
fire tv-programmer i standard-kvalitet i en såkaldt multipleks (MUX). Via en helt nyudviklet teknik 
(single frequency-network) var det – i modsætning til analog terrestrisk distribution -  muligt at 
genbruge de frekvenser, der indgik i et landsdækkende frekvenssæt, og herved kunne hullet 
omkring Tolne og Hove/København lukkes653. Men altså kun ved digital transmission. DTT kunne 
sandsynligvis igangsættes omkring 1998. 
• DTT’s fire digitale kanaler på det tredje frekvenssæt kunne sendes parallelt med DR’s VHF- og 
TV 2’s UHF-baserede kanal. 
• Anvendelse af DTT krævede, at husstandene forsynede deres tv-apparat og video med en set-top-
box til måske 4.000 kr. pr. stk. Det var derfor nødvendigt at parallel-udsende terrestriske analoge og 
digitale kanaler i en årrække, indtil næste alle husstande havde anskaffet de dyre set-top-boxe eller 
købt nye digitale modtageapparater.  
 
For Nissebanden i DR, der i sensommeren var ved at afslutte sit store arbejde om DR’s strategi for 
1995-2005, var oplysningerne chokerende. Banden havde arbejdet med to landsdækkende tv-
kanaler654, der på programflade-niveau var koordinerede, og nu forsvandt den ene kanals 
landsdækning i en uoverskuelig årrække. En kombineret satellit- og kabel-distribution til omkring 
60% af husstandene var eneste mulighed for, at DR kunne skaffe sig en ekstra tv-kanal. Og måtte 
Danmarks Radio, der havde public service-forpligtelser over for hele befolkningen, anvende 
licensmidlerne til at udsende tv-programmer, som mere end 1/3 af befolkningen i praksis ikke 
kunne se? Den store plan måtte revideres, og det skete nødtørftigt og i al hast655. Først senere nåede 
DR frem til, hvordan programmerne skulle fordeles mellem DR TV-1 og DR2, som blev den nye 
kanals endelige navn656. 
 
Spørgsmålet, om DR havde ret til at sende den anden kanal via satellit, blev løst ved, at Danmarks 
Radio via et solidt lobbyarbejde af Christian Nissen og enkelte af bestyrelsens medlemmer (bl.a. 

 
651 Se Betænkning om de elektroniske Medier, s. 40-43, 58-63. 
652 Hvor vanskeligt det var at få de mediepolitiske aktører til at forstå, at det tredje sæt UHF-frekvenser ikke rummede 
analog landsdækning, kan f.eks. ses af, at TV 2 i virksomhedens rapport om “Dansk TV i Konkurrence” fra februar 
1995 på side 89 rummer et scenarium, der som udgangspunkt har at “den tredje analoge terrestriske kanal tildeles TV 
2/Danmark til bl.a. udvidelse af det regionale stof og i princippet reklamefinansieret”. Preben Sepstrup og Peter 
Duelund vil også anvende den tredje UHF-kanal til landsdækkende tv i deres forslag til en mediepolitisk helhedsmodel 
IX, se Betænkning 1300 s. 113-117 og Det fri Aktuelt den 10-11. juli 1995. Christian Nissen fastholder i sin bog fra 
2007 om sine ti år i DR på side 44, at den fandtes og mener endda, at DR ikke gik efter at få rådighed over den. “Vi 
anså det for helt urealistisk, at regering og folketing ville gå med til at give den til DR”. I januar 1998 dukkede den 
tredje tv-kanal op igen i de mediepolitiske drøftelser, idet Kulturminister (!) Ebbe Lundgaard ville overlade den til DR2, 
se f.eks. debatten i Aktuelt, Politiken og Berlingske Tidende 7. og 8. januar 1998. 
653 Mere uddybende om Mux og Single Frequency Network, se afsnit 18.2.3. 
654 Se f. eks. DRåben, Ekstranummer 26. august 1994, “Danmarks Radio 1995-2005, 1. del, 1. udkast”,  s. 4, 8 og s. 15.  
655 Se Manuskript til “Danmarks Radio 1995-2005. 2. del, 1. udkast” af 20 september 1994, s. 7-19. I FM’s arkiv. 
656 I starten blev den kaldt “1+”. 
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SF-eren Preben Sepstrup) fik regeringen (Socialdemokratiet, Radikale og CD) til sammen med SF 
den 20. januar 1995 at indgå en “Aftale om styrkelse af dansk public service-TV” som en tilbygning 
til det snævre medieforlig fra 1993 jfr. afsnit 13.12.  Her indgår dette punkt: 
 
“Danmarks Radio får tilladelse til at påbegynde forsøg med en satellitkanal, der anvender den nye 
digitale teknik og som skal fungere som supplement til de nuværende programmer, der udsendes via 
sendemaster. Formålet med den ekstra kanal, som i 1998 påregnes at være en fuldt udbygget 
programkanal, er at give danskerne større mulighed for at se danske programmer hele aftenen, 
valgmulighed mellem oplysning og underholdning samt flere smalle programmer. Dette kan kun 
lade sig gøre hvis et program sendes på den ene kanal i den bedste sendetid om aftenen og på den 
anden kanal på et andet tidspunkt [...]. Aftalen forudsætter, at der i efteråret 1995 fremsættes 
lovforslag, som uomtvisteligt giver hjemmel til at Danmarks Radio (og TV 2) kan etablere nye 
satellit-kanaler”657. 
 
Pointerne i forhold til Medieudvalgets betænkning med de politiske anbefalinger er 
• at der ikke findes en tredje landsdækkende terrestrisk analog tv-kanal; kun DR1 og TV 2 kan blive 
landsdækkende; 
• men at frekvenserne kan anvendes til udsendelse af en DTT-multipleks, der rummer fire tv-
kanaler, men som næppe kan ibrugtages før omkring 1998; 
• og at DR og TV 2 havde mulighed for – som de kommercielle udenlandske tv-kanaler – at 
udsende ekstra kanaler via digital satellittransmission. 
 
13.16.2.3. DR2 – ny eller eksisterende støtte? 
DR udnyttede tilladelsen til den 30. august 1996 at oprette en ny tv-kanal, DR2. Og dette rejser et 
problem angående den eksisterende statsstøtte til DR, nemlig om DR2 kan anses for så stor en 
ændring af DR’s måde at løse sin public service-opgave på, at ordningen bliver ny statsstøtte. Ny 
statsstøtte skal som nævnt flere gange anmeldes til Kommissionen, og Medlemsstaten skal vente 
med at sætte den i gang, til Kommissionen har godkendt den ved en endelig Beslutning. 
Kommissionen havde på dette tidspunkt ikke taget stilling til dette problem i tilknytning til public 
service broadcasting, og de danske myndigheder syntes heller ikke at være opmærksom på 
problematikken, jfr. afsnit 11.6.  DR2-ordningen blev derfor ikke notificeret. Først i december 1999 
behandlede Kommissionen en sag, der var nogenlunde parallel, nemlig Storbritanniens oprettelse af 
BBC News 24, den 24-timers nyhedskanal, som BBC begyndte at udsende pr. satellit fra november 
1997. Som det vil fremgå af afsnit 16.6, anså Kommissionen finansieringen af kanalen med licens 
som ny støtte, og beklagede, at Storbritannien ikke havde anmeldt den efter artikel 88, stk. 3 
(Beslutningens pkt. 104). 
 
I maj 2002 behandlede Kommissionen en anden engelsk sag, hvor den godkendte, at Storbritannien 
kunne tillade, at BBC udvidede sit udbud med tilsammen ni nye digitale radio- og tv-kanaler. 
Imidlertid konkluderede Kommissionen, at der ikke forelå statsstøtte i ordningen, da Ferring-
dommen var gældende på dette tidspunkt (jfr. afsnit 21.1), og den tog derfor ikke eksplicit stilling 

 
657 Her gengivet efter Kulturministeriets tidsskrift Kulturprofilens særnummer: “Demokrati i en tv-tid. 20 spørgsmål til 
den danske befolkning. Det fremtidige medielandskab”, udsendt den 22. marts 1995, bilag II (Kulturministeriet 1995), 
s. 39-40. Lovhjemmel skabt via L 264, 1995-96, Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 
(Spredning ved hjælp af satellit). Frem 2. maj 1996 FF 6082, som frem A 5168, 1. behandling FF 6795, betænkning B 
984, 2. behandling FF 7169, 3. behandling FF 7377, som vedtaget C 913. Lov nr. 478 af 12. juni 1996. I samme forlig 
fik TV 2 tilladelse til at få overført ekstra 50 mio. kr. fra TV 2-fonden i resten af aftaleperioden (dvs. i 1996 og 1997), 
hvis TVR skaffede de nødvendige midler. “De ekstra midler til TV 2 tænkes anvendt til flere danske programmer af høj 
kvalitet, således at man kan imødegå konkurrencen fra de udenlandske kanaler med kvalitet frem for billige serier”. 



 522 

til, om støtten var ny eller eksisterende, jfr. senere analysen i afsnit 21.4.2. Da Kommissionen i 
januar 2003 åbner Den formelle Undersøgelsesprocedure mod Danmarks finansiering af TV 2, 
kommer spørgsmålet om ny eller eksisterende støtte til at spille en afgørende rolle, se afsnit 21.4.4. 
 
13.16.2.4. De økonomiske forudsætninger 
De fremtidige reklameindtægter var beregnet af Medieudvalgets Regnegruppe. Dertil kom 
licensindtægterne. DR var i princippet fuldfinansieret via licens, og TV 2 var det delvist. 
 
Siden TV 2 var igangsat i efteråret 1988, havde den samlede licensopkrævning hos husstande og 
husstandslicensen udviklet sig således: 
 
Tabel 13.38. Halvårlig farvelicensafgift i kr., dens stigning i %, samlet licenssum i mio. kr. ,fordelt til DR og til TV 2 
samt TV 2’s andel af licenssummen. Tal ifølge Finansudvalgets aktstykker, DR- og TV 2-fondenes regnskaber. 
 
 husstand  stigning  samlet  til til  TV 2  
   i %  sum  DR TV 2  i % 
1989 697  -  1975  1792 183  9,2  
1990 727  4,3  2139  1875 264  12,3 
1991 742  2,1  2183  2010 173  7,9 
1992 757  2,0  2227  2064 163  7,3 
1993 772  2,0  2271  2128 143  6,3 
1994 792  2,6  2413  2099 314  13,0 
1995 812  2,5  2473  2140 333  13,5 
1996 832  2,5  2535  2183 352  13,9 
1997 853  2,5  2598  2227 371  14,3 
 
Sammenholder man disse tal med TV 2’s beregnede reklameindtægter ved en BNP-stigning på 3% 
og tilladt networking i 1996 og1997 får man disse tal: 
 
Tabel 13.39. TV 2’s samlede indtægter 1995-1997 ved stigning af BNP på 3% og med networking 
 
Stigning 3%  Reklame658  Licens   Total 
1995   800   333  1133 
1996   792   352  1144 
1997   806   371  1177 
 
Med en stigning på 1% og networking, ser det således ud: 
 
Stigning 1%  Reklame  Licens  Total 
1995   800   333  1133 
1996   742   352  1094 
1997   704   371  1075 
 
Fra 1995 til 1997 steg DR’s licensindtægter med 4%, medens TV 2’s indtægter ved BNP-stigning 
på 3% ville blive 3,9% og ved BNP-stigning på 1% minus 5,1 %. 
 
Pointen er, at hvis TV 2 skal bevare den økonomiske styrke, virksomheden havde i 1995, og hvis 
networking indføres, skal licensen øges mere end de ca. 2,5%, der havde været gennemsnitte de 
foregående år. Selv med en stigning i BNP på 3% årligt, vil TV 2 gradvist blive sejlet agter ud af 

 
658 Fra TVR overføres ca. 78% af omsætningen til  TV 2-fonden, idet der skal fra trækkes bureauprovision samt drift af 
TVR.  
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DR. Blev stigningen på 1%, og skulle TV 2 fastholde DR’s stigning på 4%, forudsætter det en 
samlet licensforhøjelse, ikke på de 2,5% pr. år men samlet på 9,2 %659. 
 
Blev en sådan licensstigning anset for urealistisk, kunne man enten reducere TV 2’s public service-
krav og de udgifter, de medførte, eller man kunne hente de manglende licenspenge hos DR. Her 
måtte udviklingen i TV 2’s andel af licenskagen bekymre DR. 
 
Dette syntes at være de økonomiske præmisser for Medieudvalgets mediepolitiske anbefalinger.  
 
13.16.2.5. Struktur og indhold i de mediepolitiske anbefalinger 
Jytte Hilden havde i den mediepolitiske aftale fra 1993 udmøntet en ny mediepolitisk betegnelse: 
medielandskab. Ordet blev igen brugt i ministeriets pjece “20 spørgsmål til den danske befolkning” 
fra marts 1995 (Kulturministeriet 1995), der havde undertitlen “Det fremtidige medielandskab”660. 
 
Slagordet bed sig fast, og tankegangen bag det – at det ikke var rimeligt at tage isoleret stilling til 
enkeltelementer i mediepolitikken, men at der burde anlægges et landskabeligt helhedssyn – mødte 
bred tilslutning i Medieudvalget, hos de politiske partier og de store medievirksomheder661. 
 
Medieudvalgets politiske anbefalinger blev derfor forhandlet frem som “Mediepolitiske 
helhedsmodeller”, hvad der f.eks. ikke var sket i Mediekommissionens arbejde i første halvdel af 
1980erne. I hovedbetænkningen, Betænkning 1300 s. 83-124, findes ti modeller, fremlagt af enkelte 
af Medieudvalgets medlemmer eller udformet som principmodeller af hele udvalget - lige fra en ren 
liberal model, som ingen kunne tilslutte sig, til en stram statsreguleret model, der heller ikke havde 
nogen opbakning662. Imellem disse to yderpunkter fordelte Medieudvalgets 30 medlemmer sig, da 
man kom til afstemningerne. 
 
I forhold til afhandlingens problemstillinger er følgende indbyrdes forbundne spørgsmål 
interessante, og de krævede et samlet svar: 
 
• Public service virksomhederne: Hvilke virksomheder skal have public service-forpligtelser? Og 
hvordan skal virksomhedernes struktur være? 
• Ejerforhold: Offentligt eller privat eje, restriktioner på privat eje? 
• Finansiering: Hvordan skal forholdet være mellem licens og reklame? 
• Reklameregler: Skal EU’s minimumsdirektiv indføres i Danmark? Skal der være forskellige regler 
for landsdækkende og lokalt tv? 
• Distribution: Hvordan skal radio- og tv-frekvenserne fordeles? Og skal satellit-tv kunne uplinkes 
fra Danmark?  
• Networking: Skal det tillades for lokal-tv og –radio? 
 

 
659 Beregningen foregår således: Først beregnes den sum, TV 2 samlet skal have, hvis stigninger er på 4%. Fra den 
trækkes reklameindtægterne. Mankoen er det beløb, TV 2’s licens skal indbringe. Beløbet lægges sammen med DR’s 
og dets % udregnes. Se lignende udregninger i Betænkning 1300, bilagsbindet s. 307-310. 
660 Dansk Sprognævn første hit på “medielandskab” er fra Politiken 9. april 1995, jfr. Jarvad 1999. I starten af 1990erne 
optrådte “-landskab” ofte i nye sammenhænge: “moralske landskab”, “kulturlandskab”, “litterære landskab”, 
“debatlandskab”, alle fra 1993 ifølge Sprognævnets hjemmeside. 
661 Billederne af landskabet var dog indskrænket til radio, tv, film og telereguleringen. Dvs. de centrale dele af 
mediemarkederne i 1990erne, hvor reguleringen af dagspressen var sparsom, jfr. kapitel 14. 
662 I Bilagsbindet til Betænkning 1300 er modellerne uddybet på siderne 67-136 og på siderne 137-279 havde KPMG 
gennemregnet de makroøkonomiske forhold i alle modellerne.  
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Medieudvalgets arbejdsgrupper om de elektroniske mediers vilkår og udbud arbejdede sig under 
heftige diskussioner fra efteråret 1994 og til eftersommeren 1995 frem mod svar på disse 
spørgsmål. Arbejdet udmøntede sig i to grupperinger, der stod langt fra hinanden og i direkte 
opposition. Den ene gruppe var centreret omkring Poul Erik Magnussen, DR’s repræsentant i 
udvalget. Han blev i sit arbejde i Medieudvalget støttet af en baggrundsgruppe i DR, bestående af 
direktørerne Christian Nissen, Søren Jakobsen og Hans Jørgen Skov samt Finn Rowold og to 
stabsmedarbejdere fra Nissebanden, Leif Lønsmann og Erik Nordahl Svendsen. Den anden gruppe 
sluttede op om TV 2’s informationschef Anders Krarup og udgjorde langt størstedelen af 
Medieudvalgets medlemmer. 
 
Ved afstemningerne i september 1995 samlede medieudvalgets formand Torben Krogh udvalgets 
synspunkter omkring to hovedmodeller: kombinationsmodellen og konkurrencemodellen. Der var 
mindretal inden for tilhængerne af de to forskellige opmålinger af medielandskabet, der imidlertid 
ikke forrykkede det grundlæggende billede, og jeg udelader dem derfor i det følgende. 
 
Kombinationsmodellen var meget traditionel. Her opretholdes DR og TV 2 i deres hidtidige 
skikkelser. DR som en enhedsinstitution med både radio og tv, TV 2 med TV 2/Danmark og de otte 
regionale tv-virksomheder. DR skulle desuden udbygges med den fjerde landsdækkende radiokanal. 
 
Hovedargumentet er, at modellen har resulteret i en enestående høj andel af den samlede tv-sening 
til public service. Modellens akilleshæl er TV 2’s reklamefinansiering, og for at tage højde for 
denne svaghed har modellen to forudsætninger: 1) at DR’s og TV 2’s licensindtægter fastlægges på 
forhånd for en lang tidsperiode, og 2) at en nedgang i TV 2’s reklameindtægter, der kan true 
muligheden for at opfylde public service-kravene, skal kompenseres ved en stigning i de samlede 
licensindtægter. Herved skulle TV 2’s kommercielle begrænsninger ikke få konsekvenser for DR 
(og for TV 2). I bedste fald et fromt håb, i værste fald udtryk for naivitet. Network tillades 
endvidere ikke for lokal-tv af hensyn til TV 2’s indtjeningsmuligheder. Satellit-tv kan uplinkes fra 
Danmark med EU’s reklameregler, der også indføres i lokal-tv, bortset fra tilladelse til breaks. Det 
tredje sæt UHF-frekvenser reserveres for DTT, så DR og TV 2 om nogle år kan parallelsende deres 
analoge, landsdækkende kanal og få mulighed for en ny supplerende landsdækkende, digital tv-
kanal. 
 
Modellen fik tilslutning fra 23 af Medieudvalgets 28 voterende medlemmer, bl.a. af Anders Krarup 
fra TV 2, Lisbeth Knudsen, Det fri Aktuelt, Peter Harms Larsen fra TV 2 Øst, af alle journalister og 
de trykte mediers repræsentanter samt af embedsmændene663. 
 
Konkurrencemodellen er mere utraditionel, idet den søger hen imod en konsekvent adskillelse af 
finansiering og kanaler (s. 161). Modellen reserverede licenspengene til public service 
broadcasting. DR skulle opretholdes som en licensfinansieret enhedsorganisation med tv og radio, 
inkl. den ledige fjerde radiofrekvens. TV 2-regionerne skal adskilles fra TV 2/Danmark og 
fuldfinansieres af licens. Organisatorisk er forslaget uldent, idet tv-regionernes tilknytningsforhold 
står åbent. Modellen nævner, at “de regionale udsendelser kan placeres på TV 2s, på DR’s kanaler 
eller begge steder” (s. 161). Årsagen er uden tvivl, at der i eftersommeren 1995 ikke var tillid i 
offentligheden og hos størstedelen af det mediepolitiske parnas til, at DR kunne effektiviseres, 
slankes og smidiggøres. Tv-regionerne frygtede at miste deres dynamik og selvstændighed, hvis de 
blev en del af DR. Konkurrencemodellen var opmærksom på den organisatoriske inkonsekvens, 

 
663 Frands Mortensen støttede denne model. 
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men nævner at “[den] kan ophæves, enten ved at regionerne senere får deres egen kanal eller ved at 
regionerne ændrer holdning til at samarbejde med DR” (s. 162). Måske også fromt og naivt. 
Tilhængerne er derfor også opmærksomme på, at tilslutning til denne del af modellen “står og 
falder i sidste ende med tilliden til, om Danmarks Radio vil kunne varetagen opgaven” (s. 162), 
nemlig at være den eneste forsvarer af public service broadcasting. 
 
For at public service kunne bevare sin samlede styrke, forudsatte modellen endvidere, at DR rådede 
over to koordinerede tv-kanaler og de fire radiokanaler. Den eksisterende situation, hvor de to 
offentligt kontrollerede analoge tv-kanaler var forskellig finansieret, medførte i praksis en 
manglende programkoordination til skade for et samlet alsidigt udbud og for tv-seernes reelle 
valgfrihed. Ofte fremtvinges i stedet “valg mellem samme programtype, det være sig 
debatprogrammer, børneprogrammer, underholdningsshows etc.” (s. 158). 
 
Men DR ville i flere år kun råde over halvanden landsdækkende tv-kanal, DR1 som landsdækkende 
og den planlagte DR2 som supplementskanal. Da der ikke fandtes en tredje landsdækkende 
mulighed, skulle supplementskanalen “så hurtigt om det er teknisk muligt udbygges digitalt 
terrestrisk med henblik på at sende to koordinerede public service kanaler” (s. 159). Derfor skulle 
den tredje kanal reserveres til digitalisering, og DR skulle have to digitale kanaler. TV 2 kunne via 
den tredje digitale parallelsende sin analoge kanal, og den fjerde blev der ikke taget stilling til. 
Måske kunne den anvendes til en privatejet, kommerciel og landsdækkende tv-virksomhed, men 
modellen er tavs på dette punkt. 
 
TV 2 skal fratages licensen og tv-regionerne, pålægges forpligtelser til nyhedsformidling og en 
betydelig andel danske programmer, men ikke i en sådan grad, at det kan kaldes for public service 
(s. 159 og s. 158). Årsagen var, at den stigende kommercielle konkurrence umuliggjorde en 
kommerciel fuldfinansiering af public service i Danmark, og skulle TV 2 opretholdes via 
licensstøtte, ville DR’s licens blive udsat for kannibalisme. TV 2/Danmark skal derfor udelukkende 
finansieres kommercielt og “omdannes til et aktieselskab, der sammenlægges med TVR, med staten 
som majoritetsholder, og samtidigt søges gælden afviklet” (s. 158f.). Altså en delvis privatisering 
via et A/S, som staten kontrollerer. Modellen er også her ulden, idet der ikke tages konsekvent 
stilling til, om TV 2 er offentligt eller privat ejet. Grundlaget for denne hovedmodel var den, Poul 
Erik Magnussen havde fremlagt under de voldsomme drøfter i arbejdsgruppen (model III, se s. 90-
95 i Betænkning 1300). Heri stod der om den anden landsdækkende tv-kanal: 
 
“ Ifølge modellen er der brug for én national, reklamefinansieret kanal, nemlig på den nuværende 
TV 2-frekvens. Denne kanal skal baseres på en koncession, fordi den i praksis får et nationalt 
dækkende reklamemonopol. Koncessionsmodellen er generelt et smidigt redskab til at sikre de 
givne vilkårs overholdelse uden en politisk udpeget bestyrelse. F.eks. skal stationen have pligt til at 
drive en nyhedstjeneste på højt professionelt niveau og til at sende mindst 50% danske programmer, 
ligesom der kan stilles krav til sammensætningen af ejerkredsen. Kanalen skal naturligvis ikke 
pålægges koordinering med de licensfinansierede kanaler. Koncessionen skal antageligt 
auktioneres, og den skal indebære at koncessionshaveren overtager TV 2 med aktiver og passiver” 
(s. 92)664. 
 

 
664 Teksten var udarbejdet af Poul Erik Magnussen og hans tidligere nævnte baggrundsgruppe, og den havde i udgaven 
af 29. maj 1995 Jens Torpe TV3 og Bent Helvang Kanal 2 som medforfattere (udgaven findes i FM’s arkiv). Den 30. 
maj sprang Jens Torpe fra, og i den endelige udgave af 31. maj 1995, der blev afleveret til Medieudvalget, står alene 
Poul Erik Magnussens navn på dokumentet. 
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Det er tydeligt, at det på dette tidspunkt ikke var let at sige “privatisering”, men det ligger i 
modellens grundlæggende princip, at det er det, der er tale om. På den ene side statseje, to tv-
kanaler, fire radiokanaler, licens og public service forpligtelser, - på den anden side privat eje, 
kommerciel finansiering og begrænsede krav til programindholdet. Som en logisk konsekvens af 
dette princip indeholder konkurrencemodellen også tilladelse til network af lokal-tv, frit uplink af 
satellit-tv og EF-Direktivets reklameregler – det sidste dog med endnu et uldent forbehold (s. 165). 
 
Modellen er mere proklamatorisk end realistisk, og det er forklaringen på den megen uld. Hvordan 
skulle den anden landsdækkende tv-kanal til DR skaffes i virkeligheden, når ingen havde realistiske 
bud på, hvornår DTT kunne igangsættes og nå 100% af befolkningen? Hvad så med 
programkoordineringen i mellemtiden? Hvad med tv-regionernes status? Og kunne man i fuldt 
alvor forestille sig, at deres udsendelser blev sendt på både TV 2’s og DR’s kanal? Hvad betød det, 
at staten skulle have majoriteten af TV 2’s aktier, men at virksomheden skulle auktioneres og 
baseres på en koncession? Og hvordan skulle TV 2’s gæld “søges afviklet”, og hvad var 
konsekvensen, hvis det ikke skete? 
 
Modellen må trods dette betragtes som et nybrud i den sammenhæng, som statslige betænkninger 
om medier repræsenterer665, og den er en ikke helt gennemført afstandtagen fra tanken om, at staten 
kontrollerede styreformerne, programindhold og finansiering af alle de landsdækkende og lokale 
elektroniske medier. 
 
Modellen blev støtte af fire af Medieudvalgets voterende medlemmer, bl.a. DR’s repræsentant Poul 
Erik Magnussen og Bent Helvang fra Kanal Danmark-samarbejdet, der sammen havde forhandlet 
udarbejdelsen frem. DR og TV 2 stod ikke længere sammen om forsvar for public service 
broadcasting, nu var det i stedet Danmarks Radio og de private, kommercielle tv-virksomheder 
imod TV 2666. 
 
TV 2/Danmark skulle miste sin public service status, sin licens og sine regioner samt udsættes for 
en skærpet konkurrence fra networkede, privatejede kommercielle tv-stationer under ledelse af 
Scandinavian Broadcast System (SBS), og fra satellit-tv under ledelse af Kinnevik. 
 
13.16.3. EU og TV 2/Danmark som A/S 
På ét punkt var tilhængerne af de to modeller helt enige.  Den statslige styring af DR og TV 2 skulle 
løsnes, systemet med budgetrammer afskaffes, og i stedet skulle DR have fuld rådighed over 
Radiofondens midler, medens TV 2 og TVR skulle slås sammen. Både Radiofonden og TV 2-
fonden skulle nedlægges, og DR og TV 2 omdannes til aktieselskaber, hvad der gav begge større 
økonomisk handlefrihed. 
 
En omdannelse af TV 2/Danmark til et aktieselskab var imidlertid også en forudsætning for det 
private (med)ejerskab af TV 2/Danmark, der indgik i konkurrencemodellen. Betænkningen om de 
elektroniske medier rummer derfor i Bilagsbindet en redegørelse for de EU-juridiske forhold ved at 
udbyde TV 2 i koncession. Da både kombinationsmodellen og konkurrencemodellen havde 
ambitioner om at styrke danske produktioner i tv-udbuddet, var der lagt særlig vægt på i at få belyst, 
om leverandører af danske programmer til TV 2 kunne få en fortrinsstilling ved køb af (aktier i) TV 
2. 

 
665 - hvis man ser bort fra Radiokommissionens betænkning fra 1970, hvor Stæhr-Johansen foreslog et næsten privat TV 
2, jfr. afsnit 2.8.   
666 Når Jens Torpe TV3 ikke nævnes her, er det fordi han ikke var medlem af Medieudvalget. 
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Redegørelsen blev udformet af advokat Jens Auken og professor dr. jur. Jens Fejø, og den findes i 
Bilagsbindets side 313-332667. 
 
Redegørelsen slår først fast, at ikke blot 100%-ejede statslige virksomheder, men også private 
virksomheder, hvor staten har den afgørende indflydelse, er omfattet af EF-Traktatens 
bestemmelser. Dernæst anføres det, at TV 2 er pålagt at levere en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse og derfor detailreguleres af artikel 86, stk. 2 og stk. 1. Stk. 1 henviser bl.a. til Traktatens 
artikel 12 med forbud imod nationalitetsdiskrimination. 
 
Aktieemissionen var som nævnt tænkt målrettet imod de danske tv-produktionsselskaber. 
Redegørelsen gør da opmærksom på, at der må skelnes mellem danske produktionsselskaber, og 
selskaber, der leverer dansksprogede programmer. En fortrinsstilling til danske selskaber er i 
almindelighed et traktatbrud, medens det kan være anderledes for selskaber, der leverer 
dansksprogede programmer. Om end det med stor sikkerhed vil være lettere at opfylde dette for 
danske end for udenlandske selskaber, udelukker det ikke muligheden for, at udenlandske selskaber 
etablerer sig i Danmark og anvender dansksproget arbejdskraft eller ansætter dansksprogede 
medarbejdere i en virksomhed, der ligger i udlandet, f.eks. i Berlin, hvor de gamle UFA-studier i 
Babelsberg i disse år var under omdannelse til en gigantisk tv-by. 
 
Det konstateres videre, at tv-virksomhed er omfattet af Traktatens bestemmelser, idet der henvises 
til den berømte Sacchi-dom (se afsnit 11.1). Endvidere er der ved tv-virksomhed efter forfatternes 
mening tale om forhold i tilknytning til dansk kulturpolitik668. Kulturpolitikken var tidligere af 
Kommissionen blevet inddraget, når det gælder accept af national statsstøtte til filmproduktion, der 
fremmer national kunst og kultur (jfr. Udgang på Del II). Maastricht-traktaten, der var trådt i kraft 
på dette tidspunkt, rummer som bekendt afsnit, der peger på muligheden af, at støtte til fremme af 
kulturen og kulturarven kan være forenelig med Traktaten (artikel 87, stk. 3, litra d, jfr. afsnit 12.4).  
 
Herefter inddrages den særlige frekvensmæssige situation. Auken og Fejø henviser til, at der i en 
overskuelig årrække kun vil vær tale om 2-3 landsdækkende sæt frekvenser, og at de typisk 
fremmedsproglige satellitprogrammer vil være talrige. I den situation “må [det] med en ikke helt 
ubetydelig styrke kunne gøres gældende, at kulturpolitiske hensyn i den konkrete situation i relation 
til det danske mediebillede taler i favør af muligheden for i særlig grad at tilgodese det danske 
sprog” (s. 324). Men en forudsætning er det dog, at “en egentlig landsdækning med digitale TV-
signaler ligger et godt stykke ud i fremtiden (s. 325). 
 
Konklusionen er, at “det ikke vil være i strid med EF-traktaten, navnlig dens artikel 86, 
sammenholdt med artikel 12, at foretage en emission af mindretals-aktieposter i et statsligt 
aktieselskab til leverandører af dansksprogede udsendelser, under forudsætning af, at udvælgelsen 
sker på objektivt grundlag under iagttagelse af lighedsprincipper og praktiseret uden forskel” (s. 
328). 

 
667 Redegørelsen var igangsat på initiativ af Formanden for arbejdsgruppen om de elektroniske mediers vilkår Frands 
Mortensen og blev efter aftale med direktør Jens Jordan sponsoreret af Nordisk Film, den største leverandør af 
programmer til TV 2. Redegørelsens status i forhold til Medieudvalgets arbejde var uklar, og det ses ikke, at den er 
indgået i de mange mediepolitiske helhedsmodeller eller i hovedmodellerne, skønt den lå klar den 8. august 1995. 
668 Kommissionens beslutning i NN 70/98 om statsstøtte til Kinderkanal og Phoenix var ikke truffet på dette tidspunkt 
(den kom den 24. februar 1999), og det samme gælder for NN 88/98 BBC News 24 fra 14. december 1999. Begge disse 
adskiller de kulturelle behov fra de demokratiske. Se afsnit 16.4 og 16.6. 
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Afslutningsmæssigt bemærker jeg, at statsstøtteproblematikken ikke berøres i redegørelsen, hvad 
der heller ikke var en del af opgaven. 
 
13.16.4. Opsamling på afsnit 13.16. 
Medieudvalgets Betænkningen om de elektroniske medier, der udkom den 20. september 1995, 
beskrev nogle afgørende forudsætninger for de forestående forhandlinger om nye opmålinger af 
medielandskabet.  
 
• Der fandtes ikke en tredje landsdækkende analog tv-kanal, og det var derfor ikke muligt ad den 
vej at starte en privat landsdækkende tv-virksomhed. 
• DR kunne ikke få to analoge landsdækkende tv-kanaler. 
• TV 2 kunne ifølge EU-retten omdannes til aktieselskab, og det var muligt at forudsætte at 
mindretalsaktionærer skulle være producenter af dansksprogede tv-programmer. 
• Det tredje sæt UHF-frekvenser kunne om et ukendt antal år anvendes til DTT, og det ville åbne 
for fire landsdækkende, digitale tv-kanaler, der kunne fordeles mellem DR, TV 2 og andre 
virksomheder. 
• TV 2’s reklameindtægter ville udvikle sig negativt. Kun med en vækst i BNP på 3% årligt de 
kommende fem år, og med en hidtil ikke set effektiv håndhævelse af et forbud imod network, kunne 
niveauet for 1995 opretholdes. Med en mindre vækst ville de falde betydeligt, og hvis network blev 
indført, ville TV 2 under alle forhold miste betydelige summer.  
 
EU-aspekterne var til stede i Betænkningen om de elektroniske medier, selvom Medieudvalgets 
meget store flertal hældede til en reproduktion af det gamle billede af medielandskabet om end med 
små retoucheringer.  
 
Det mest bemærkelsesværdige var dog den strategiske alliance mellem DR og de private 
medievirksomheder imod TV 2/Danmark. 
 
13.17. Statsrevisorernes beretning om den økonomiske udvikling i TV 2/Danmark 
I afsnit 13.13. fortalte jeg om de principielle aspekter i tilknytning til Statsrevisorernes undersøgelse 
af TV 2’s økonomi. Jeg skal nu komme nærmere ind på undersøgelsens resultat. 
 
Den egentlige undersøgelse blev gennemført af Rigsrevisionen og afsluttet den 9. marts 1995669. 
Herefter sendte Statsrevisorerne undersøgelsen til Kulturministeren og Finansministeren for at få 
ministeriernes redegørelse for de problematiske forhold, der var fremkommet i Rigsrevisionens 
analyse. Efter at have modtaget de to ministeriers svar i begyndelsen af august 1995670, og 
Rigsrevisionens bemærkning hertil671, afslutte Statsrevisorerne sagen i forbindelse med deres 
endelige betænkning til Folketinget over statsregnskabet672. 
 
13.17.1. Rigsrevisionens analyse 

 
669 Rigsrevisor 1995. Der citeres i det følgende fra denne trykte udgave. Der findes endvidere en maskinskreven udgave 
med journalnummer RB 2101/95. 
670 Skrivelse fra Finansministeren til Statsrevisorerne af 2. august 1995, underskrevet af Mogens Lykketoft (uden 
journalisering). Skrivelse fra Kulturministeriet til Statsrevisoratet af 8. august, underskrevet af Jytte Hilden (J. nr. 
94:001.2/8501-1. 2. afd., 2. kt. KWR). 
671 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisionslovens § 18, stk. 2 af 17. august 1995. I Statsrevisor 1995, s. 248. 
672 Statsrevisor 1995, s. X. 
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Formålet med analysen er “at belyse den økonomiske udvikling i TV 2 med særlig vægt på 
aktiviteterne i 1991-1993” (s. 7). Jeg fremdrager i det følgende alene det, der er af betydning for 
evt. omdannelse af TV 2/Danmark til et aktieselskab. En A/S-dannelse er som nævnt en 
forudsætning for en senere privatisering. 
 
TV 2 blev oprettet uden nogen form for kapitalindskud. Etableringen var finansieret ved lån. 
Størrelse af etableringslånet blev fastlagt med udgangspunkt i Mediekommissionens beregninger i 
Betænkning 986/1983. De viste et behov for ca. 450 mio. kr. til opbygning af den landsdækkende 
virksomhed. Hertil kom yderligere 13,5% for pris- og lønstigninger. I alt 510,8 mio. kr. (s. 14). For 
at sikre driften i fjerde kvartal i 1988 – hvor reklameindtægterne ville blive små, pga. den 
manglende udbygning af sendernettet – fik TV 2 mulighed for yderligere at optage et statsgaranteret 
lån på 43,3 mio. kr. til at finansiere den godkendte budgetramme. Hertil kom et statslån på 9 mio. 
kr. til regionaletablering, der skulle finansieres af TV 2/Danmark. I alt 563,1 mio. kr. i 
lånemulighed. 
 
TV 2/Danmark udnyttede alle lånemuligheder, men anvendte ikke hele beløbet til etablering og 
drift i perioden 1. september 1986 til 31. december 1888. Kun 407,6 mio. kr. blev anvendt, og der 
var derfor en “rest” på 155,5 mio. kr. (s. 14). 
 
Som nævnt i afsnit 13.15.5 var der usikkerhed omkring DR’s anvendelse af UHF-sendernettet, og 
TV 2’s årlige budgetramme rummer derfor til og med 1990 ikke udgifter til forrentning og 
afskrivning af UHF-sendernettet. Men ved udgangen af 1990 blev det ændret, da det stod klart, at 
DR ville forblive på VHF. TV 2 blev da pålagt straks at betale151,7 mio. kr. kontant og 27,4 
mio.kr. i 1991. Resten – 421,1 mio.kr. - skulle afdrages over 14 år med en rente på 9,4%. Den 
kontante udbetaling var mulig, fordi TV 2 have gemt de 155,5 mio. kr. 
 
TV2/Danmarks regnskab for 1990-1993 udviklede sig som det ses i tabel 13.40 
 
Tabel 13.40. TV 2/Danmarks hovedtal i mio. kr. i 1990-1993 (s. 18) 
 
     1990 1991 1992 1993 
Fra TV 2-fonden    522 591 572 588 
Andre indtægter    23 44 68 76 
Indtægter i alt    546 635 640 665 
Programomkostninger   283 268 283 315 
Personaleomkostninger   107 126 128 149 
Andre omkostninger   112 111 112 109 
Afskrivninger    46 81 86 63 
Renter (netto)    27 38 29 22 
Ekstraordinære udgifter   5 1 1 
Omkostninger i alt   575 629 639 659 
Årets resultat    -29 6 1 6 
 
Siden 1991 har TV 2/Danmark således haft et beskedent overskud. Rigsrevisionen bemærker 
imidlertid, at der i 1991 og 1992 er foretaget hensættelser til programforpligtelser og nedskrivninger 
på grund og bygninger, der indgår i afskrivningerne. Rigsrevisionen finder, at det ikke er påkrævet, 
og at der ikke findes nogen konkret begrundelse. Herefter skriver den: 
 
“Rigsrevisionen har påpeget, at det er nødvendigt med store overskud på driften, for at TV 2 kan 
fremskaffe den nødvendige likviditet til afvikling af sine lån. Nedskrivningerne og hensættelserne 
sikrer, at der uden overskudshenlæggelse tilbageholdes midler fra driften til fremtidige 



 530 

kapitalbehov. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at en medvirkende årsag til TV 2’s ekstraordinære 
dispositioner til formindskelse af overskuddet kan være en frygt for manglende generel forståelse 
for store overskud” (s. 19). 
 
Store overskud kunne dels anvendes til at nedbringe gælden, dels til at forbedre egenkapitalen. Efter 
Rigsrevisionens opfattelse kunne TV 2 frygte, at de politikere, der fastsatte TV 2’s budgetramme og 
måden, den skulle finansieres på (licens og reklame, evt. nye lån), ikke forstod denne sammenhæng, 
men ville betragte et overskud som et signal om, at TV 2’s budgetramme i fremtiden kunne 
reduceres.  
 
TV 2’s indtægter stammer fra overførsler fra TV 2-fonden og fra andre indtægter, som TV 
2/Danmark selv har skaffet. Blandt de sidste findes sponsorindtægter, der steg fra 12 mio. kr. i 1991 
over 27 mio. kr. i 1992 til 35 mio. kr. i 1993 (s. 23). Ved at sponsorindtægterne opføres som TV 
2/Danmarks indtægter og ikke som indtægter hos TVR, bliver de ikke statsmidler, og de indgår 
derfor ikke i TV 2’s budgetramme. Det samme gælder TV 2-regionernes betaling for deres andel af 
anvendelsen af sendernettet: 20 mio. kr. i 1991, 18 mio. kr. i 1992 og ligeledes 18 mio. kr. i 1993. 
 
Midlerne til TV 2-fonden blev fremskaffet således (s. 22 og 21): 
 
Tabel 13.41. Tilførsler til TV 2-fonden i 1990-1993 og plan for 1994-97 i mio. kr. 
 
   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Licens   264 175 165 146 314 333 352 371 
Reklame   458 576 614 657 660 660 660 660 
 
Jeg bemærker, at licensen stiger fra og med 1994. Af Rigsrevisionen kaldt “en meget stor 
forøgelse” (s. 22). Når det gælder indtægterne fra reklamesalget konstaterer Rigsrevisionen, at på 
trods af, at der er sket “en væsentlig forøgelse af reklameudsendelserne”, har det ikke været muligt 
at nå den forventede indtjening. Tvært imod: reklameindtægterne pr. sendetime er gået fra 4,9 
mio.kr. i 1991 over 2,7 mio.kr. i 1992 til 2,4 mio. kr. i 1993. 
 
Rigsrevisionens analyse af udgifterne skal jeg ikke inddrage i denne sammenhæng. Størstedelen af 
udgifterne er direkte koblet til omfanget af public service-forpligtelserne og opfyldelse heraf. Og 
det er en uafhængig variabel ved omdannelse af TV 2/Danmark til A/S. 
 
Derimod er balancen interessant i den forbindelse. Ved udgangen af 1993 så den således ud (s. 37), 
jfr. tabel 13.42. 
 
Tabel 13.42. TV 2/Danmarks balance ultimo 1993 i mio. kr. 
 
Aktiver 
Grunde, bygninger, teknik   100 
Sendernet    491 
Programlager    77 
Tilgodehavender    15 
Likvide beholdninger   26 
I alt     708 
Passiver 
Lån     527 
Egenkapital    -186 
Programforpligtelse   15 
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Sendernetsgæld    279 
Bankgæld    0 
Leverandørgæld    72 
I alt     708    
 
Som del af det snævre medieforlig i 1993 (se afsnit 13.12.2) blev TV 2’s fritaget fra at betale renter 
og afdrag på lånene. Danmarks Nationalbank har derfor beregnet en ny afdragsprofil, der ser 
således ud: 
 
Tabel 13.43. Afdragsprofil på TV 2/Danmarks lån i mio. kr. 
 
    1994 995 1996 1997 
Renter    50 46 41 36 
Afdrag    45 49 54 59 
 
Rigsrevisionen gør endvidere opmærksom på, at afdragene vedrørende sendernettet i de kommende 
år vil udgøre ca. 13 mio. kr., og at TV 2/Danmarks overskud – alt andet lige – derfor skal være af 
denne størrelse. Hvis rente og afdragsfritagelsen ikke forlænges efter 1997, vil et betyde, “at driften 
i 1998 belastes med renteudgifter på ca. 50 mio. kr., og at kravet til overskuddet i 1998 stiger fra 
ovennævnte ca. 13 mill. kr. til ca. 60 mill. kr. alene af hensyn til fremskaffelse af midler til afdrag 
på nuværende gæld” (s. 38).  
 
Til dette kommer spørgsmålet om afskrivninger og reinvesteringer. Da TV 2/Danmark er 
nyetableret, har reinvesteringer endnu ikke været af samme størrelse som afskrivningerne. Det vil 
ændre sig: behovet for nyinvesteringer er stigende bl.a. på grund af ny digital teknik og almindelig 
alderdom, hvad der betyder, at de midler, TV 2/Danmark hidtil har tilbageholdt ved afskrivninger, 
“i fremtiden i stadig større udstrækning skal anvendes til reinvesteringer” (s. 38). 
 
Med andre ord tegner TV 2/Danmarks økonomiske fremtid sig ikke lys. 
 
13.17.2. Konklusioner på Rigsrevisionens analyse 
Rigsrevisionen konkluderer, at hvis TV 2 skal bevare sin position som den mest populære tv-kanal i 
Danmark, kan det næppe ske uden stigende omkostninger (s. 38). Der er begrænset mulighed for at 
øge reklameindtægterne. TV 2’s andel af licensen har været stigende, og økonomien er lettet ved 
fritagelse for at betale renter og afdrag på lånene. “Det kan næppe forventes, at TV 2 inden for en 
kortere årrække skal kunne anvende indtjening til renter og afdrag på etableringslånene” (s. 38). 
 
Rigsrevisionen foreslår derfor, at i stedet for en fortsat fritagelse (der jo blot ville skubbe problemet 
fremad uden at løse det) burde etableringslånene konverteres til en form for indskudskapital. TV 2 
ville derved få en positiv egenkapital på ca. 350 mio. kr. (s. 39). 
 
Dette var imidlertid ikke forudsætningerne i lovvedtagelsen i 1986, der ikke var ændret på dette 
punkt. 
 
Statsrevisorerne beder derfor Kulturministeren i dennes redegørelse til Rigsrevisionens beretning 
“[at] vurdere stationens mulighed for på et senere tidspunkt helt eller delvis at leve op til den del af 
lovgrundlaget, som forudsætter at etableringslånet afdrages, og herunder vurdere de i beretningen 
[...] nævnte ekstraordinære afskrivninger, som ifølge rigsrevisor kan have haft til formål at 
formindske TV 2’s overskud” (s. 41). 
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Eller sagt på en anderledes udiplomatisk måde: Kan TV 2 i fremtiden overholde lovgrundlaget? Og 
mener ministeren, at TV 2 har handlet ukorrekt ved at gemme kapitalmidler i afskrivningerne for 
derved at få driftsregnskabet til at fremtræde mindre positivt? 
 
Statsrevisorerne har imidlertid også et spørgsmål til Finansministeren: “[bør] staten [...] sikre, at der 
er den nødvendige og tilstrækkelige egenkapital, når staten stifter virksomheder, der skal fungere på 
markedsvilkår [...]” (s. 41). Med andre ord: var det en fejl, at TV 2 i 1986 blev stiftet uden 
egenkapital? 
 
Finansminister Mogens Lykketoft svarer ganske elegant på en måde, der ikke kræver en 
stillingtagen til 1986-lovens forudsætninger. Han svarer bogstaveligt på, hvordan forholdene skal 
være, “når staten etablerer virksomheder, der skal fungere på markedsvilkår”. Det skulle TV 2 
imidlertid ikke, tvært imod. TV 2 skulle finansieres ved løbende statslige tilskud til driften, nemlig 
via de midler, der fra TV 2-fonden blev overført til TV 2/Danmark og de otte regioner.  
 
En virksomhed, der skal fungere på markedsvilkår, er ifølge Lykketoft en virksomhed, der klarer 
sig uden løbende tilskud til driften, og her er det afgørende, at der er et forretningsmæssigt grundlag 
(s. 1). Staten skal foretage et kapitalindskud, der imidlertid ikke må overkapitalisere virksomheden, 
da det betyder en unødvendig udgift for staten og vil føre til konkurrenceforvridning, men 
virksomheden må heller ikke underkapitaliseres, da det hindrer en fremtidig drift. Størrelsen af 
kapitalen vil afhænge af flere faktorer: udviklingen i efterspørgsel, konkurrencesituationen, den 
teknologiske udvikling, virksomhedens omstillingsevne, EU’s regulering, m.v. Denne vurdering vil 
som hovedregel ske gennem inddragelse af ekstern finansiel rådgivning (s. 2). 
 
En grundig analyse af de nævnte faktorer er da en nødvendighed, hvis staten skulle ønske at 
omdanne TV 2/Danmark til et A/S, der skulle klare sig på markedspræmisser. 
 
Kulturministeriets svar var ikke så positivt. “For så vidt angår vurderingen af TV 2’s mulighed for 
på et senere tidspunkt at påbegynde amortiseringen af statslånet på 527,2 mio. kr. [...] skønnes dette 
ikke at være realistisk”. TV 2 kan altså ikke opfylde 1986-lovens forudsætninger. Årsagen er 
stigende programomkostninger og øget konkurrence på reklamemarkedet. 
 
De ekstraordinære afskrivninger forsvarer Jytte Hilden med, at de angiveligt er foretaget ud fra 
forsigtighedsprincippet i årsregnskabsloven, som TV 2 anvender. Hun henviser endvidere til, at det 
er små beløb, hvis de sammenholdes med de beløb, der burde være betalt i renter og afdrag på 
etableringslånet. Endelig anfører hun, at hele denne problematik – herunder også TV 2/Danmarks 
ansvar for fremskaffelse af reklameindtægterne - vil blive taget op i forbindelse med de politiske 
forhandlinger om det fremtidige medielandskab i efteråret 1995 (s. 3). 
 
Rigsrevisionen skal kommentere disse besvarelser, og det sker i et notat til Statsrevisorerne den 17. 
august 1995. Der er ingen kommentarer til den del af Kulturministeriets svar, jeg har refereret. 
Rigsrevisor er tilfreds med Finansministerens svar. “Jeg opfatter dette som en erklæring fra 
ministeren om, at han til drage omsorg for, [...] at der i vurdering[en] af virksomheden – herunder 
om det forretningsmæssige grundlag foreligger, størrelsen af de fremtidige indtjeningsmuligheder, 
opstillingen af åbningsbalancen – altid vil indgå en nøje overvejelse af kapitalgrundlagets 
tilstrækkelighed”. 
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Endelig afsluttes undersøgelsen og beretningen med, at Statsrevisorerne ved ikke at kommentere 
forløbet i “Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 1994” godkender analysen og de 
bemærkninger, der blev knyttet til den673. 
 
Det er derfor fastslået, at TV 2/Danmark ikke er i stand til “at leve op til den del af lovgrundlaget, 
som forudsætter at etableringslånet afdrages”. Og der var ikke anført løsninger inden for 1986-
lovens rammer, men Rigsrevisionen havde anbefalet, at etableringslånet blev konverteret til en form 
for indskudskapital. Dette er uden tvivl indgået i den senere beslutning i 1996 om at pålægge TV 2 
at oparbejde en nærmere bestemt egenkapital, se afsnit 13.19.10. 
 
13.18. Venstres forlag fra september 1995 
Næsten samtidigt med publiceringen af Medieudvalgets Betænkning 1300 og Statsrevisorernes 
Beretning om den økonomiske udvikling i TV 2/Danmark udsendte tre politiske partier deres 
mediepolitiske udspil til de kommende forhandlinger. Det radikale Venstre lagde for den 6. 
september 1995, SF og Venstre meldte ud den 29. september. Jeg skal i næste afsnit med henblik på 
TV 2-privatiseringen gennemgå dem og de andre oplæg til forhandlinger om det kommende 
medieforlig, der fremkom i løbet af 1995 og starten af 1996, men her vil jeg først opholde mig ved 
Venstre forslag.  
 
Grunden er, at i Venstres mediepolitiske principprogram er det første gang et politisk parti beslutter 
sig for at privatisere TV 2/Danmark. Tidligere havde enkelte folketingsmedlemmer luftet tanken 
(bl.a. Helge Sander og  H. P. Clausen674), men det kunne, hvis modstanden var stor, bagatelliseres 
af partiledelsen som prøveballoner. Nu stod en samlet folketingsgruppe bag privatiseringsforslaget. 
 
13.18.1. Optakten til Venstres forslag 
Optakten til udformning af Venstres mediepolitiske målsætninger i september 1995 var forslag om 
forbedring af TV 2’s økonomi, der blev drøftet i Folketinget i vinteren 1994-95. Det snævre 
licensforlig fra 16. september 1993 (afsnit 13.12.2) havde fastlagt TV 2’s overordnede økonomisk 
rammer for 1994-97, men vurderingen af TV 2’s reklameindtægter var foretaget på et noget løst 
grundlag og resultatet – at indtjeningen skulle være den samme i årene fra 1994 til 1997 (tabel 
13.41) – kunne ikke anses for mere end et slag på tasken. 
 
Imidlertid var det klart, at TV3’s betydning for det danske TV-reklamemarked var stigende, idet 
virksomheden ifølge TV 2’s tal var gået fra 9% af reklameomsætningen i 1992 til 14% i 1993675, og 
jo flere reklamekroner TV3 erobrede, jo mindre blev der tilbage til TV 2. Skulle TV 2 derfor bevare 
muligheden for at opretholde et kvalitetspræget public service-udbud af programmer, ville 
konsekvensen af et fald i reklameindtægter blive et behov for øgede licenstilskud.  
 
Der var dog to andre muligheder for politikerne end mere licens til TV 2 – nemlig at forbedre TV 
2’s mulighed for at øge reklameindtægterne ved at lempe på de restriktive danske reklameregler, 
eller at de danske myndigheder kunne tvinge TV3 til at overholde de danske regler, så TV3 ikke 

 
673 Det sker i den såkaldte “Afgivelsesbemærkning” (s. X). “Undladelse af statsrevisorbemærkning er – alt efter den 
pågældende sags karakter – et udtryk for, enten at den er tilfredsstillende afsluttet eller bragt så langt frem, som det 
skønnes muligt under en rimelig sagsbehandling”. 
674 Helge Sander den 14. marts 1993 og den 19. maj 1993, se afsnit 13.10. Clausen i Berlingske Tidende den 27. maj 
1993. 
675 TVR’s direktør Michael Mørch i Politiken den 24. oktober og i “Notat om […] udviklingen i TV 2s andel af TV-
reklamemarkedet” af 2. november 1994, J. nr. 94:122/8504-1. kwr844  – udleveret til Folketingets Kulturudvalg i 
tilslutning til Jytte Hildens Talepapir ved samrådet den 2. november 1994. I FM’s arkiv. 
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nød godt af de lempelige EU-regler fra TV-Direktivet (afsnit 8.16), men i stedet skulle konkurrere 
med TV 2 på lige vilkår.  
 
Altså dels lempeligere reklameregler for TV 2, dels stækkede konkurrenter. Jeg ser først på 
muligheden for at tvinge TV3 ind under de danske regler. 
 
13.18.1.1. TV3 og TV-Direktivet 
Den første september 1994 tiltrådte en ny bestyrelse for TV 2, og et af de nye medlemmer var 
professor dr. jur. Erik Werlauff. På eget initiativ foreslog han TV 2-bestyrelsen, at han skulle 
udarbejde et Notat om, hvorvidt TV3 var forpligtet til at overholde den danske tv-lovgivning. 
Notatet blev afleveret den 22. november 1994676 og kom efterfølgende til at indgå i debatten om det 
lovforslag om lempeligere reklameregler for TV 2, som jeg omtaler i næste afsnit. 
 
Udgangspunktet i Werlauffs Notat er TV-Direktivets regler om tv-reklame, der bl.a. rummer 
mulighed for breaks og for reklamer for øl og håndkøbsmedicin. Da det er et minimumsdirektiv, 
kan Medlemsstaterne indføre strengere restriktioner for de tv-virksomheder, der er hjemmehørende 
hos dem. Det er som bekendt tilfældet for Danmark vedkommende, og i 1994 var det ikke tilladt at 
reklamere for øl, håndkøbsmedicin samt religiøse eller politiske anskuelser, og der var forbud imod 
breaks677. Hvis disse begrænsninger også blev pålagt TV3, ville TV 2 stå stærkere i konkurrencen. 
 
Erik Werlauffs hovedpointe i Notatet er, at TV3 er etableret i Danmark, og derfor hører under dansk 
myndighed. Ifølge TV-Direktivet spiller det ingen afgørende rolle hvilken satellit, der anvendes til 
udsendelse af tv-signalet, og det er også uden betydning hvilken medlemsstat, der har rådighed over 
den pågældende satellit-kapacitet. At TV3 har uplink fra London til Astra-satellitten, og at det er de 
britiske myndigheder, der har udlejet transponderen, er derfor uden betydning (s. 10-11). 
 
Men er TV3 etableret i Danmark? Werlauff gør opmærksom på, at “TV3” ikke er en præcis 
betegnelse for virksomheden. “TV3” har et moderselskab “TV3 Broadcasting Group Limited”, der 
er registreret i det britiske selskabsregister (s. 2), samt et datterselskab “TV3 A/S” i Danmark, 
indregistreret som reg. nr. A/S 106.004. Datterselskabet har ikke blot som mål at producere tv-
programmer men også at distribuere dem, “og allerede som følge af dette selskabs vedtægtsmæssige 
og faktiske hjemsted i Danmark kan der ikke være tvivl om, at TV3 A/S hører under dansk 
myndighed, og at de kompetente danske myndigheder derfor har både ret og pligt til at udøve deres 
kompetence i overensstemmelse med direktivet i forhold til dette danske aktieselskab” (Werlauff 
fremhæver, s. 27). 
 
Erik Werlauff mener yderligere, at de danske myndigheders kompetence rækker længere, nemlig til 
det britiske moderselskab, og at dette følger af EF-Traktatens etableringsregler i Artikel 43, stk. 1, 
2. led (s. 25). “Når et selskab etablerer sig i en anden unionsstat gennem et agentur, en filial eller et 
datterselskab, er det pågældende udenlandske selskab undergivet etableringslandets (værtslandets) 
myndigheders kompetence for så vidt angår virksomheden i værtslandet” (s. 28). Werlauff mener 
derfor, at dansk myndighed udstrækker sig både til TV3 A/S og til TV3 Broadcasting Group 
Limited “for så vidt angår det britiske selskabs virksomhed gennem datterselskabet i Danmark”.  
 

 
676 Erik Werlauff: ”Notat om TV3’s eventuelle pligt til at overholde dansk tv-radiolovgivning”, dateret 22. november 
1994. J. nr. W/206.883, EW/as. I FM’s arkiv. 
677 Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, nr. 108 af 8. februar 1994. 
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Konsekvensen er, at de danske restriktive reklameregler gælder for TV3’s udsendelser til Danmark, 
og desuden bliver konklusionen, at én og samme tv-virksomhed kan blive underlagt flere 
unionsstaters myndigheder (s. 29).  
 
Erik Werlauff anfører sluttelig, at de såkaldte “omgåelsesbetragtninger” ikke er relevante678. De 
kunne evt. have været det, hvis man mente, at “TV3” havde etableret sig i London for på den måde 
at omgå de restriktive danske reklameregler. Han peger i den forbindelse på, at EF-Domstolens dom 
i sagen C-23/93 TV10 af 5. oktober 1994, (Saml. I-4795) kun har begrænset præjudikatværdi, da 
den vedrører forhold før vedtagelse af TV-Direktivet (s. 32 med henvisning til Generaladvokat 
Lenz’s Forslag til afgørelse i sagen pkt. 9). Dommen rummer i præmis 20 et udsagn om, at “man 
ikke [kan] nægte en medlemsstat ret til at træffe foranstaltninger, der skal forhindre, at de i traktaten 
garanterede friheder udnyttes af en tjenesteyder, hvis virksomhed er helt eller fortrinsvis rettet mod 
denne stats territorium med sigte på at unddrage sig de regler, som ville gælde for ham, såfremt han 
var etableret på nævnte stats territorium […]”. Men da TV3 efter Werlauffs mening er etableret i 
Danmark, er en sådan betragtning ikke relevant i denne sag. 
 
Erik Werlauffs Notat slutter med nogle strategiske overvejelser over, hvad TV 2 kan gøre i denne 
situation. Der er fire muligheder. 
 

1. TV 2 kan undlade at gøre noget, fordi TV 2 forventer, at Folketinget vil lempe de danske 
reklameregler, hvorved TV3 økonomiske fordel vil blive mindre. 

2. TV 2 kan henvende sig til Satellit- og Kabelnævnet og bede om, at Nævnet håndhæver sin 
kompetence og tvinger TV3 til at overholde de danske regler679. 

3. Hvis Nævnet undlader at foretage sig noget – f.eks. fordi Nævnet har en anden tolkning af 
retstilstanden end Werlauff – kan TV 2 henvende sig direkte til EU-Kommissionen, der 
overvåger TV-Direktivets funktion i medlemsstaterne. TV 2 kunne pege på, at danske 
myndigheder undlader at håndhæve direktivet, og at dette medfører unødvendig 
konkurrenceforvridning i forhold til en virksomhed (nemlig TV 2), der overholder 
direktivets regelsæt.  

4. TV 2 kunne endelig – hvis Satellit- og Kabelnævnet nægter at foretage sig noget – indbringe 
Nævnets afgørelse for en dansk domstol, sandsynligvis Østre Landsret. 
Da sagen vedrører fortolkning af et unionsdirektiv vil landsretten kunne forelægge EF-
Domstolen et præjudicielt spørgsmål for at få en afklaring af, hvordan det fastlægges, 
hvilken Medlemsstat en tv-virksomhed er henhørende under. 

 
TV 2 sendte Werlauffs Notat til Satellit- og Kabelnævnet, og Nævnet bad derefter TV3 om et svar 
på TV 2’s påstand om, at TV3 var underlagt de danske myndigheder. Det kom den 31. januar 1995 
og var udarbejdet af Strange Beck og Morten Kofmann fra advokatfirmaet Bech-Bruun & Trolle680.  
 
Beck og Kofmann argumenterer i forhold til Werlauffs Notat først med, at en tv-virksomhed kun 
kan være underlagt én medlemsstats myndighed. De henviser til TV-Direktivets artikel 2 og til 

 
678 Se Hansen 1998. 
679 Satellit- og kabelnævnet var oprettet via Lov nr. 1065 af 23 december 1992 som konsekvens af, at Danmark via 
denne lov implementerede TV-direktivet. Se nærmere i afsnit 14.5. 
680 “Redegørelse om TV3’s juridiske stilling i forhold til dansk radio- og TV-lovgivning”. Findes som Bilag 309, 
Kulturudvalget 1994-95, alm. del. 
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Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af TV-Direktivets artikel 4 og 5 fra 3. marts 
1994681. Heri hedder det: 
 
“Som en logisk følge af det indre marked og den frie udveksling af tjenesteydelser er formålet med 
denne bestemmelse at sikre, at kun ét lands lovgivning finder anvendelse på et program, der 
udsendes fra en medlemsstat. Derved undgås en situation, hvor der ikke findes nogen lovgivning 
eller kontrol (negativ konflikt), eller hvor der sker en ophobning af lovbestemmelser og 
kontrolforanstaltninger (positiv konflikt)” (side 27). 
 
I samme Meddelelse har Kommissionen også taget stilling til, hvordan det skal afgøres, hvilken 
medlemsstat en tv-virksomhed er etableret i. Bech/Kofmann citerer fra punkt 2: 
 
“Hvis et TV-radiospredningsorgan er etableret i en medlemsstat, henhører det under denne 
medlemsstats kompetence. Etableringsstedet er grundlaget for fastsættelse af både et TV-
radiospredningsorgans og et programs oprindelse. Et etableringssted inden for EF kan anses for at 
være den medlemsstat, hvor f.eks. TV-radiospredningsorganets hovedkvarter befinder sig, idet det 
forudsættes, at den øverste ledelse og størstedelen af det personale, der er beskæftiget med 
programplanlægning og økonomisk virksomhed, arbejder på det pågældende sted”. 
 
Derefter oplyser de følgende om TV3’s forhold: TV3 hovedkontor er beliggende i West Drayton i 
England. Herfra ledes og koordineres samtlige aktiviteter, idet tv-stationens daglige ledelse, 
økonomi- og administrationsafdelingen, programafdelinger, marketingafdelingen, 
informationsafdelingen og den tekniske afdeling er placeret her. TV3’s samlede personale udgjorde 
i begyndelsen af 1995 af 162 personer, hvoraf 134 var placeret i England, 8 i Danmark, 12 i Sverige 
og 8 i Norge (s. 18-19). 
 
Bech og Kofmann mener derfor, at TV3 “må betragtes som en TV-virksomhed med hjemsted i 
England” (s. 21).  
 
Kulturminister Jytte Hilden havde tidligere flere gange måtte svare på spørgsmål fra Folketingets 
Kulturudvalg om ministeriets tolkning af TV-Direktivet. Det første spørgsmål blev stillet den 26. 
oktober 1994 og lød: “Er der reelt mulighed for – herunder tekniske muligheder – at underkaste 
TV3 de samme krav vedrørende reklamering, som TV2 er underkastet, når TV3 sender fra 
England?”. Svaret kom den 8. november682 og lød i kort form: Nej. 
 
Som begrundelse anførte ministeriet, at det afgørende kriterium for hvilke regler, der gælder for en 
tv-station, er virksomhedens hjemsted. “TV3 har ifølge det for ministeriet oplyste sit hjemsted i 
England og er derfor underlagt engelsk lovgivning, der m.h.t. reklameregler stort set svarer til 
bestemmelserne i TV-direktivet […]”. 
 
Senere anførte ministeriet, at hvis man ønskede, at TV 2 og TV3 var underkastet de samme 
reklameregler, “må det antages at den eneste realistiske mulighed er at bringe de danske regler i 
overensstemmelse med de engelske regler, d.v.s. især en forøgelse af reklametidens omfang fra 
10% til 15%, mulighed for at afbryde programmer med reklamer og tilladelse til reklamer for øl, 
vin og spiritus, samt håndkøbsmedicin”. 

 
681 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 
89/552/EØF “Fjernsyn uden Grænser”, KOM(94) 57 af 3. marts 1994. 
682 Spørgsmål 3, Alm. del – bilag 33, Kulturudvalget 1994-95. 
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Den 14. november 1994 måtte Hilden igen svare på, om TV3 var omfattet af de danske regler for 
tv-reklamer. Igen var svaret nej. “Det forhold at TV3 retter sig mod Danmark og indeholder 
reklamer, som er beregnet for danske forbrugere, antages ikke at ændre ved det faktum, at TV3 er 
underlagt reklamereglerne i det land, hvor det har hjemsted, nemlig England. TV-direktivets 
grundidé er netop, at der ikke må lægges hindringer for TV-udsendelser over landegrænserne […] 
(ministeriet fremhæver)”683.  
 
Med andre ord kan det efter Kulturministeriets opfattelse – helt på linje med TV3’s advokaters 
senere redegørelse - ikke lade sig gøre for de danske myndigheder at tvinge TV3 til at overholde de 
danske regler for tv-reklamer. 
 
Erik Werlauff udarbejdede imidlertid to mindre notater i sagen (23. februar 1995 og 23. marts 
1995), hvori han fastholdt sit grundsynspunkt. Formanden for Satellit- og kabelnævnet Mogens 
Koktvedgaard oplyste i skrivelse af 14. december 1994, at Radio- og TV-Reklamenævnet senere – 
efter at TV 2 og TV3 havde fremlagt deres synspunkter – ville forelægge sagen for EU-
Kommissionen med henblik på at få en vejledende udtalelse. Det skete igennem Kulturministeriet, 
der den 30. marts 1995 anmodede EU-Kommissionen om den nævnte udtalelse, der kom den 2. juni 
1995. Heri skrev DG X (Direktoratet for information, Kommunikation, og Audiovisuel Politik), at 
en broadcaster kun kan falde under én Medlemsstats jurisdiktion, og at TV3 ud fra det foreliggende 
var hjemmehørende i Storbritannien. EU-Kommissionens svar blev senere sammen med Satellit- og 
Kabelnævnets kommentar sendt til TV 2’s bestyrelsesformand Lone Kühlmann den 21. juni 
1995684. 
 
En ligestilling mellem TV 2 og TV3 på tv-reklameområdet kunne derfor udelukkende ske ved, at de 
danske regler blev tilnærmet de fælleseuropæiske, som TV3 anvendte685. 
 
13.18.1.2. Liberalisering af de danske regler for tv-reklame 
Ved folketingsvalget den 21. september 1994 havde århusianerne stemt Jacob Haugaard ud af byen 
og ind i Folketinget som løsgænger. Haugaard var nu ikke længere blot musiker og komiker, han 
var også politiker. 
 
Jacob Haugaards politisk karriere blev hurtigt et problem for tv-politikken, fordi han sammen med 
Finn Nørbygaard på dette tidspunkt kørte nogle meget populære tv-reklamer for Tuborgs Squash-
sodavand. TV 2’s reklameselskab TVR stoppede som del af den interne forhåndskontrol midt i 
oktober 1994 en ny Squash-reklame, hvor slutningen var et slogan med ordlyden: “Squash giver 
gode stemmer”. Da Haugaard var politiker, måtte TVR afvise reklamen, da det som nævnt ikke var 
tilladt at reklamere for politiske anskuelser. 

 
683 Svar på spørgsmål 13, bilag 77, Kulturudvalget 1994-95, alm. del. 
684 Werlauffs dokumenter i FM’s arkiv. Sagen er omtalt i Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1995 (dateret 20. 
februar 1996, J. nr. 94:400/8511-2) og i Satellit- og Kabelnævnets skrivelse til Lone Hühlmann den  21. juni (j. nr. 
94:428/8511-1) med kopi til TV3’s direktør Jens Torpe. Alle tre dokumenter i FM’s arkiv. 
685 Forbrugerombudsmanden Hagen Jørgensen havde i en dissens til Radio- og TV-Reklamenævnets skrivelse af 1. 
november 1994 (se senere) peget på en tredje mulighed, nemlig at man kunne skabe en lidt bedre situation for TV 2, 
hvis man sørgede for, at TV3 i det mindste overholdt de engelske regler. Men “den engelske myndighed (ITC) har […] 
ikke reel mulighed for at påse, at TV 3 overholder de engelske regler, idet ITC ikke har medarbejdere, der forstår dansk. 
Tilsyn med TV 3 forudsætter derfor, at Kulturministeriet over for ITC påtaler eventuelle overtrædelser, hvis TV 3 ikke 
af sig selv retter for sig” (“Notat fra Forbrugerombudsmanden af 28. oktober 1994, J. nr. 1994-125/1-43. BW/mh”, s. 
2). Det ses ikke, at de danske myndigheder har anvendt denne fremgangsmåde i 1990erne. 
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En mindre proteststorm brød ud i dagspressen, der ifølge Infomedia på tre dage (22.-24. oktober) 
bragte 18 artikler om Squash-reklamen:  “Stoppet af censuren”, “Tuborg er målløs”, “Aldrig mere 
squash på TV 2”, “Forbud er latterligt”, “Altid bøvl med TV 2”,  og med henvisning til TVR’s 
underdirektør Marianne Pittelkow “Skrukhønerne på tv 2”. Og den 23. oktober 1994 kunne Ekstra 
Bladet fortælle om “Squaash i stride strømme på TV3”. TV3 direktør Jens Torpe oplyste, at 
reklamen næste dag kunne ses på TV3, fordi de stramme danske regler ikke gjaldt her. 
 
Det førte til, at andre tidligere sager om overtrædelse af tv-reklamereglerne nu kom højt på 
dagsordenen. Det viste sig, at Radio- og TV-reklamenævnet havde kendt en tv-reklame fra Toyota 
for ulovlig, fordi der medvirkede børn i den, men da TVR’s interne forhåndskontrol havde 
godkendt den, var den allerede vist 128 gange på tv686.  Episoden havde fået Jytte Hilden til at 
anmode Radio- og TV-reklamenævnet om en udtalelse om behovet for ændringer af de gældende 
regler for reklamer i radio og tv. Og den 23. oktober 1994 udtalte Hilden til Berlingske Tidende, at 
“hvis vi vil have reklamebaseret TV i Danmark, må vi også vurdere konkurrencesituationen, TV 2 
står i”. Og næste dag oplyste hun til Politiken, at hun ville lægge op til en lempelse af de danske  
regler for tv-reklamer som del af sit udspil til de mediepolitiske forhandlinger i foråret 1995. 
 
Den åbning blev straks udnyttet af Venstres mediepolitiske ordfører Helge Sander, der den 25. 
oktober kaldte ministeren i samråd med den begrundelse, at han ønskede klarhed over, hvor 
regeringen stod i tv-reklamesagen. Kulturudvalget bad ministeren redegøre for fire 
problemstillinger: 
 
• Radio- og TV-Reklamenævnets seneste afgørelser. 
• Anvendelsen af TV 2-fondens midler. 
• TV-Reklameselskabets placering i TV 2-systemet. 
• Begrænsningen af reklamemuligheden for visse produkter i TV 2. 
 
Om det første og det sidste spørgsmål svarede Jytte Hilden, at  hun havde bedt Radio- og TV-
Reklamenævnet om en undersøgelse, og at hun ville tage endelig stilling til  eventuelle ændringer, 
når udtalelse forelå. Hun gentog imidlertid, at “hvis vi fortsat ønsker at finansiere TV 2 med 
reklameindtægter, må vi overveje de konkurrencevilkår, TV-reklame har på et ekstremt 
kommercielt, globalt marked”687. 
 
Om TV 2-fonden oplyste hun, at Fonden havde måttet optage lån, fordi der ikke fra TVR var 
overført de budgetterede midler, der var en nødvendighed for at dække den budgetramme, der var 
meldt ud til TV 2. TV 2-fonden havde derfor en gæld på 200 mio. kr. Hvis der imidlertid skulle ske 
det glædelige, at der til Fonden blev indbetalt mere end det budgetterede – og det så ud til, at det 
ville ske i 1994 pga. stigning i reklameomsætningen -, kunne man overveje, hvad pengene skulle 
bruges til. De kunne ikke umiddelbart udbetales til TV 2, da TV 2’s budgetrammer var fastlagt som 
en del af det eksisterende medieforlig, der udløb med udgangen af 1997. 
 
Hun mente desuden, at adskillelsen af TV 2 og TVR havde som formål at hindre  annoncørernes 
indflydelse på programvirksomheden. De vandtætte skotter havde imidlertid ført til, at TV 2 ikke 
var tilstrækkeligt vidende om TVR’s økonomiske situation, hvad der i maj 1991 havde ført til 

 
686 Omtalt i Berlingske Tidende den 14. oktober 1994 
687 Citat fra ministerens talepapir (J.nr. 94:416/8503-4) fremsendt til Kulturudvalget den 2. november 1994, bilag 56, 
Kulturudvalget alm. del 1994-95. I FM’s arkiv. 



 539 

voldsomme besparelser hos TV 2, da TVR pludseligt manglende ca. 150 mio. kr. i forhold til 
budgettet (jfr. afsnit 13.7). Det var nu afhjulpet ved, at TV 2/Danmarks økonomidirektør sad i 
TVR’s bestyrelse, og der var derfor efter hendes opfattelse ikke umiddelbart behov for 
organisatoriske ændringer. 
 
Endelig henviste hun til, at den gældende licensaftale indeholdt et løfte om drøftelser af det 
fremtidige medielandskab senest i 1995. 
 
Udvalget var ikke umiddelbart tilfreds med præcisionen i svarene og stillede derfor fem nye 
spørgsmål til skriftlig besvarelse. Svarene kom den 14. november688. Der var tale om en gentagelse 
af Talepapirets pointer, men også vigtige præciseringer. 
 
TVR’s overskud var i licensaftalen sat til 660 mio. kr., men TVR havde den 8. november oplyst til 
ministeren, at det i 1994 ville blive på 710 mio. kr. I forhold til TV 2’s budgetramme ville der være 
et plus på 43 mio. kr., der nu var afsat til at betale renter og afdrag på TV 2-fondens gæld på de 200 
mio. kr., således som det var forudsat i licensaftalen. 
 
Ministeren var imidlertid ikke sikker på, at det var den klogeste måde at anvende et evt. overskud 
på. Hun skriver, “det er […] ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, idet en vis likviditet i TV 2-
fonden kan begrænse en eventuel låntagning til sikring af TV 2’s drift i senere år, hvor 
reklameindtægterne måske, som det er sket tidligere, ikke når op på det budgetterede beløb” (svar 
på spørgsmål 11). 
 
Her nævnes således udtrykkeligt den mulighed, at det for at modvirke udsving i reklameindtægterne 
er klogt at operere med en økonomisk buffer i TV 2-systemet. Og denne tankegang bliver senere 
taget op i Det brede Medieforlig, hvor det fører til krav om en betydelig egenkapital hos TV 2 (jfr. 
afsnit 13.19.10.9; spøgsmålet om en sådan buffer blev centralt for Kommissionens Beslutning i maj 
2004 om TV 2, jfr. afsnit 21.4.6) 
 
Overskuddet kan – som det fremgik af Talepapiret – ikke umiddelbart overføres til TV 2 med 
henblik på at nedbringe virksomhedens gæld, der på dette tidspunkt var på ca. 754 mio.kr.689. Hvis 
man imidlertid ønskede at flytte overskuddet fra TV 2-fonden til TV 2/Danmark for at nedbringe 
TV 2/Danmarks gæld ville det kræve, at forligspartierne ændrede licensaftalen ved at forhøje TV 
2’s budgetramme. Imidlertid var det ikke muligt på den måde at øremærke dele af den ordinere 
budgetramme – jfr. tidligere om DR’s og TV 2’s uafhængighed i afsnit 13.13 -, så i stedet kunne 
man via en lov bemyndige ministeren til at fastlægge en særlig ramme, som var øremærket til at 
nedbringe TV 2’s gæld. Altså en lovbestemmelse, der fastlægger en særlig anvendelse af dele af TV 
2/Danmarks indtægter. Ejeren griber ind i TV 2’s dispositionsfrihed i modstrid med den oprindelige 
TV 2-lovs intentioner. 
 
Til slut oplyste ministeren endnu en gang, at TV3 ikke var omfattet af de danske reklameregler, 
fordi virksomheden havde hjemsted i England. 
 

 
688 Kulturudvalget 1994-95, Alm. del bilag 77. Kulturministeriet, 2. afd. 2. kt. J. nr. 94:416/8503-4 af 14. november 
1994. 
689 TV 2-fonden og TV 2/Danmark havde således en samlet gæld ved udgangen af 1994 på 954 mio. kr. Heraf var 527 
mio. kr., der stammede fra etableringslånet, indefrosset som del af licensaftalen fra 16. september 1993 (afsnit 13.12.2). 
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Postyret omkring de forbudte Squash-reklamer, Radio- og TV-Reklamenævnets afgørelse om børns 
medvirken i reklamer, Jytte Hildens åbning over for mulige lempelse af de danske reklameregler 
samt umuligheden af at få TV3 ind under de danske reklameregler fik den konservative H. P. 
Clausen og Venstres Helge Sander til at annoncere, at de ville fremlægge et lovforslag om lempelse 
af tv-reklamereglerne. Begrundelsen var, at begrænsninger truede det statsejede TV 2’s eksistens 
(Berlingske Tidende den 5. november 1994). “Reglerne må bringes op på EU’s niveau, så vi får 
fjernet de urimelige begrænsninger, som påføres danske TV-stationer, ikke mindst det statsejede 
TV 2”, udtalte H. P. Clausen til bladet og tilføjede: “Det har vi ment hele tiden, men et stænk 
Squash sætter jo altid fart i tingene”. 
 
Lovforslaget kom den 13. december 1994, “L 101 – Tilnærmelse af reklamereglerne for TV 2 til 
udenlandske tv-selskabers vilkår”690. Det blev fremsat i fællesskab af De Konservative, Venstre og 
Fremskridtspartiet. 
 
Jytte Hilden havde den 8. november 1994691 tilsendt Kulturudvalget Radio- og TV-
Reklamenævnets positive udtalelse fra 1. november 1994 angående behov for at lempe de danske 
reklameregler.  
 
Nævnet skriver heri692, at hovedparten af de gældende restriktive regler reelt er de samme, som 
dem, der blev formuleret i 1986 ved TV 2-lovens vedtagelse. Nævnet finder, at der ikke har kunnet 
spores nogen samfundsskadelig effekt af tv-reklamerne, og at der har været meget få klager til 
Nævnet. Derfor kan det overvejes at lempe på de restriktive regler. De danske regler skal følge EU-
reglerne, der stammer fra et minimumsdirektiv, og Danmark kan derfor fastsætte strengere regler 
end dem, der gælder i andre medlemslande. 
 
“Det er imidlertid meget tvivlsomt, om der er behov for strengere regler end de i direktivet anførte, 
og det er endnu mere tvivlsomt, om det er ønskeligt at have nationale regler, der er strengere end 
fællesskabsreglerne, idet vi ikke har mulighed for at forhindre udbredelsen i Danmark af reklame-
TV fra de andre medlemslande” (s. 2). 
 
I skrivelsen anfører Nævnet direkte TV3’s fordel, der fører til “iøjnefaldende skævheder og 
konkurrenceforvridning, exempelvis for så vidt angår reklame for håndkøbsmedicin og øl” (ib.). 
Afslutningsvis anbefaler Nævnet, at de danske regler for tv-reklamer tilnærmes de gældende EU-
regler mest muligt (s. 4). 
 
Alt i alt en stærk tilslutning til Venstres og De Konservatives synspunkter på tv-reklamereglerne. 
 
Lovforslaget henviste da også i de “Almindelige bemærkninger”  til Nævnets udtalelse. 
Begrundelsen for at fremsætte forslaget var, at TV 2’s andel af tv-reklameomsætningen i de senere 
år er faldet fra 90% i 1991 til ca. 75% i 1994. Årsagen var ifølge forslagsstillerne, at TV 2 er 
afskåret fra at bringe reklamer for håndkøbsmedicin, øl og vin. (Spiritus, breaks og den begrænsede 

 
690 L 101 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Tilnærmelse af reklamereglerne for TV 
2 til udenlandske tv-selskabers vilkår). Frem 13. december 1994 FF 1647, som frem A 1137, 1. behandling FF 2325, 
betænkning B 437, 2. behandling FF 4970, 3. behandling FF 5289. Nedstemt. 
691 Nævnt i svar på spørgsmål 3, Kulturudvalget 1994-95, bilag 64, alm., del. af 8. november 1994. 
692 Skrivelse på fire sider uden titel og journalnummer fra Radio- og TV-Reklamenævnet af 1. november 1994 til 
Kulturministeriet. Att.: Kontorchef Lars M. Banke. Underskrevet af Nævnets formmand Mogens Koktvedgaard. 
Ministeriet har ved modtagelsen anført journalnummer 94:416/8500-9. 
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reklametid nævnes ikke). Desuden mente forslagsstillerne, at TV 2’s organisation var administrativ 
besværlig, hvorfor de foreslog TVR lagt ind under TV 2/Danmark. 
 
Hovedtrækkene var disse: 
 
• Reklamer må sendes i blokke mellem udsendelserne eller mellem uafhængige dele af en 
udsendelse. F.eks. i pausen i en fodboldkamp.  
• Der må reklameres for håndkøbsmedicin, øl og vin. 
• TV 2 Reklame lægges ind under TV 2/Danmark som en annonceafdeling, der dog af hensyn til 
programvirksomhedens integritet skal aflægge et selvstændigt regnskab. Det forklares – af gode 
grunde - ikke, hvordan en sådan regnskabsaflæggelse skal sikre den nævnte integritet. 
• Børn kan medvirke i tv-reklamer. 
• De afgørelser, TV 2 træffer ved forhåndskontrollen af reklamerne, kan appelleres til Radio- og 
TV-Reklamenævnet. 
 
Første behandling foregik den 18. januar 1995. Regeringen og Jytte Hilden var i en vanskelig 
situation. Hun havde på den ene side tidligere stillet sig positiv til en lempelse, og hendes Radio- og 
TV-Nævn, der bl.a. havde til opgav at rådgive ministeren, var som nævnt den 1. november 1994 
kommet med anbefalinger om at lempe på de danske restriktioner, så de kom på linje med EU’s 
regler. Ved samrådet den 2. november havde hun henvist til, at hun afventede Nævnets udtalelse, 
før hun ville tage stilling. Nu lå den der. Hilden havde endvidere fremhævet, at den stigende globale 
konkurrence om reklamepengene måtte føre til, at man genovervejede TV 2’s finansiering.  
 
På den anden side havde regeringen et forlig med SF om TV 2’s finansiering frem til udgangen af 
1997, og hun måtte vide, at SF var modstander af en lempelse af reklamereglerne. 
Socialdemokratiet havde således overladt sin beslutningskraft på dette område til SF – noget som 
forslagsstillerne nok gerne ville have udstillet. Debatten kom da også til først og fremmest til at 
foregå mellem SF’s ordfører Aage Frandsen og forslagsstillerne.  
 
Jytte Hilden valgte at rose tanken bag lovforslaget – nemlig at forbedre TV 2’s økonomi -, men 
afviste at realisere den, i hvert fald nu. Der skulle, som hun ofte nævnte det, i 1995 gennemføres 
omfattende drøftelser af hele det elektroniske medielandskab, så først i den sammenhæng kunne 
man se nærmere på TV 2’s finansiering. 
 
Søren Hansen, der var Socialdemokratiets ordfører, afviste også at lempe på reklamereglerne. Han 
påpegede, at forslaget ikke fuldt ud fulgte TV-Direktivets bestemmelser, og at det derfor blot var 
endnu et skridt på en glidebane, der førte til endnu større lempelser. I stedet for at følge den 
kommercielle tankegang, skulle man gå en anden vej – nemlig “at prøve at få de regler, som et 
flertal her i huset har sat for reklamer, respekteret også af stationer, som sender til os udefra” (s. 
2326). Han henviste til EF-domstolens dom C-23/93 TV 10 (se senere). Og mente yderligere, at en 
respekt for modtagerlandets regler måtte kunne indføres, “så meget desto mere, som vi jo, når det 
drejer sig om EU’s kulturpolitik, har fået knæsat det princip, at kulturpolitikken er et nationalt 
anliggende” (s. 2326)693. 
 

 
693 Søren Hansen må sigte til Maastricht-Traktaten, der var trådt i kraft i november 1993 og som rummede Artikel 151 
om Medlemsstaternes kulturer. Stykke 1 lyder således: “Fællesskabet bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan 
udfolde sig, idet det respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles 
kulturarv”, jfr. afsnit 12.4. Men TV-Direktivet var stadigvæk gældende, også i Danmark. 
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Også Aage Frandsen fra SF og Elsebeth Gerner Nielsen fra De Radikale så en udvej på TV 2’s 
økonomiske vanskeligheder ved at få de danske reklameregler pålagt alle tv-kanaler, der sender 
udefra694. Frandsen henviste i den forbindelse til Werlauffs Notat om EU-reglerne. Bent Hindrup 
Andersen fra Enhedslisten overtrumfede med et forslag om, at man ikke via EU, men gennem FN 
skulle udarbejde en international konvention, der beskyttede modtagerlandene.  
 
Kim Behnke fra Fremskridtspartiet mente, at sådanne tanker var en kamp imod vejrmøller. De 
æterbårne tv-signaler fra satellitter er frit tilgængelige, og hvis man forbyder dem fra ét land, flytter 
de bare til et andet (s. 2327). H. P. Clausen påpegede, at TV 2’s situation bare blev værre og værre 
og henviste til, at Kinnevik (dengang TV3’s moderselskab) i dette forår ville starte to nye 
dansksprogede tv-kanaler695. Dette lovforslag var rigtigt nok tænkt som første skridt på vej imod 
ligestilling på reklameområdet. “Det kan ikke holde i det lange løb, at vi har særregler, 
kuvøseregler, omkring de danske vilkår […], fordi vi nu engang ikke kan blive ved med […] at 
lægge sandsække ud for en bølge, som alligevel trænger igennem” (s. 2328). Helge Sander fulgte 
op med at pege på, at virkeligheden er således, “at de ting, som vi ikke ønsker og ikke i dag vil give 
tilladelse til i TV 2, får vi ufrivilligt på alle de andre kanaler. Derved får vi en 
konkurrenceforvridning, som stiller vores egen kanal dårligere end alle de andre. Det er jo 
virkeligheden. For er der én ting, jeg er overbevist om vi kan blive enige om alle sammen, så er det, 
at vi gerne vil have et godt og stærkt TV 2, som bringer masser af danske programmer, og som er et 
bolværk mod alt det udenlandske” (s. 2336). 
 
Aage Frandsen, der var hovedtaleren for forligspartiernes synspunkter, mente også, “at de danske 
medier skal have ordentlige vilkår, og vi skal nok – som en konsekvens af licensforliget – i 
samarbejde med regeringspartierne sørge for, at TV 1 og TV 2 får ordentlige vilkår. Men det 
betyder ikke, at reklamereglerne skal lempes” (s. 2331). Han præciserede dette senere ved at sige, at 
når “vi” ikke vil buge flere reklamemidler til at finansiere TV 2, “betyder det selvfølgelig, at der er 
andre veje, man må gå, og det er licensen, den direkte brugerbetaling. Det er det, der er vilkårene. 
Det er jo ikke noget med, at vi udsulter TV 2 af den grund, tværtimod” (s. 2338). 
 
Den præcisering fik Jytte Hilden på talerstolen. Hun afviste, at nogen – hverken regeringspartierne 
eller regeringens aftaleparter – på dette tidspunkt kunne aftale, hvordan TV 2’s problemer skulle 
løses. Det måtte Aage Frandsen medgive, hans udtalelse var “en rent principiel bemærkning om 
dette spørgsmål” (s. 2338). 
 
Forslaget blev sendt i udvalg den 18. januar 1995. På dette tidspunkt havde TV3 endnu ikke svaret 
på Erik Werlauffs første Notat, og Satellit- og Kabelnævnets reaktioner var heller ikke kendte. 
Udvalget spurgte derfor på den baggrund endnu et par gange Kulturministeren, om TV3 kunne 
underlægges danske reklameregler. Første gang den 24. januar, hvor man bad ministeren redegøre 
for EF-Domstolens dom C-23/93 TV 10 af 5. oktober 1994, Saml. 1994, I-4824. Hun svarede den 
31. januar med dels at oversende en uofficiel oversættelse af dommen, dels med at præcisere, at 
“det centrale i dommen [er], at hvis det kan dokumenteres, at et TV-foretagende har etableret sig i 
et andet land end det, som programmerne er rettet mod, for at undgå modtagerlandets regler, kan 
TV-foretagendet blive underlagt modtagerlandets regler” (ministeren fremhæver)696.  
 

 
694 Frandsen s. 2329, Nielsen s. 2333 og især s. 2334. 
695 Det blev ZTV, rettet mod ungdommen, og TV6, rettet mod kvinder. ZTV gik i luften 24. marts 1995, TV6 den 31. 
marts 1995. 
696 L 101, bilag 3 af 31. januar og 1. februar 1995. 
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Altså en fremhævelse af “omgåelsesbetragtningen”, som tydeligvis ikke kunne bringes i anvendelse 
i dette tilfælde. TV3 var  etableret i Storbritannien før TV-Direktivet blev vedtaget og på et 
tidspunkt, hvor det ikke var lovligt at sende satellit-tv fra  Danmark til danske kabelanlæg697. 
 
Den 15. februar 1995 spurgte Kulturudvalget, der nu havde læst dommen i C-23/93 TV10, igen, om 
Hilden mente at dommen kunne få indflydelse på TV3698.  Hilden svarede igen nej, da det ville 
forudsætte, at det kunne dokumenteres, at TV3 var etableret i England for at omgå de danske, 
svenske og norske reklameregler. Hun tilføjede, at hun afventede en afgørelse fra Satellit- og 
Kabelnævnet, der ville inddrage Werlauffs notat om TV3s hjemsted. En sådan afgørelse blev 
imidlertid aldrig truffet699. 
 
Udvalget afsluttede sit arbejde med at afgive betænkning den 19. april 1995. Et flertal bestående af 
regeringspartierne, Socialdemokratiet og Det radikale Venstre og CD, samt SF indstillede 
lovforslaget til forkastelse. Det skete ved tredjebehandlingen den 2.maj 1995, hvor også 
Enhedslisten stemte imod (FF 1994-95, s. 5289). 
 
13.18.1.3. Opsamling 
Som nævnt er formålet med dette afsnit 13.18.1 at redegøre for optakten til Venstres forslag om 
privatisering af TV 2/Danmark. I maj 1995 måtte TV 2’s situation, set fra Venstres ståsted, se 
således ud:  
 
• TV 2 havde vanskeligheder med at fastholde sin andel af reklameomsætningen på grund af TV3’s 
stigende udbredelse i kabler og via parabolantenner, og TV3 satsede desuden kraftigt på at forbedre 
sit programindhold (afsnit 13.14.3) og ønskede at blive den tredje landsdækkende tv-kanal (afsnit 
13.14.4). 
• Det syntes ikke muligt at tvinge TV3 ind under de danske reklameregler for på den måde at stille 
TV 2 og TV3 i samme konkurrencesituation på reklameområdet. 
• Der var et betydeligt flertal – regeringen, SF og Enhedslisten - imod en liberalisering af tv-
reklamerne i TV 2. 
• Konklusionen måtte blive, at det ikke var muligt i en overskuelig årrække at skaffe TV 2 flere 
penge via reklamerne. 
• Rigsrevisionen havde i sin analyse fra 9. marts 1995 (afsnit 13.17) vist, at TV 2 måtte skabe store 
overskud på driften, hvis virksomheden skulle afvikle sine lån, der samlet set lå i nærheden af én 
milliard kr. En omdannelse til aktieselskab kunne hjælpe til med at løse problemet, men var næppe 
tilstrækkelig, da fremtiden krævede betydelige nyinvesteringer for, at TV 2 kunne leve op til public 
service-forpligtelserne. 
 
Helge Sander havde ved førstebehandlingen af forslaget om at liberalisere reklamereglerne sagt, at 
vi alle – også Venstre – ønskede et godt og stærkt TV 2, som bringer masser af danske programmer, 
og som er et bolværk mod alt det udenlandske. 
 

 
697 Se f.eks. Mortensen 1992c. Den første danske bekendtgørelse om radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit 
og kabel trådte i kraft den 15. marts 1993 (Bekendtgørelse nr. 100 af 5. marts 1993). 
698 L 101, bilag 4, svar afsendt den 21. februar 1995. 
699 Satellit- og Kabelnævnet 1996. “Nævnet fandt endvidere ikke, at der var fremkommet sådanne nye oplysninger i 
sagen, der kunne begrunde en ændring af den hidtidige danske praksis, hvorefter TV3 anses for at have hjemsted i 
England” (s. 6). 
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Hvis man i den situation som Venstre var hårdnakket modstander af licensforhøjelser, hvad skulle 
man så gøre? 
 
13.18.2. Venstres mediepolitiske målsætninger 
Helge Sander havde tidligere, nemlig i sommeren 1994, fremlagt et fantasifuldt forslag om helt at 
afskaffe licensen. “I stedet skal vi have et TV 2 som en næsten fuldstændigt sponsorbetalt TV-
kanal, og TV 1 skal betales pr. taxameter. Det vil sige, at man lige som med sin telefon betaler et 
grundvederlag, der skal dække omkostningerne til de forpligtelser af samfundsmæssig karakter, 
som altid vil påhvile TV 1. Det kan derud over være finansieringen af meget smalle programflader, 
som ellers ikke ville kunne finansieres. Resten af TV 1's indkomster skal komme fra dem, som rent 
faktisk ser den enkelte fjernsynsudsendelse. Det vil sige, man betaler sit TV-forbrug efter samme 
principper som sit telefonforbrug. De, der ser meget, betaler meget, de, der ser lidt, betaler mindre” 
(B.T. den 5. juli 1994). 
 
Udtalelsen rummede imidlertid ikke noget om TV 2, men en udvidet variant blev søsat den 28. 
oktober 1994 igen i B. T., der skrev: 
 
“Venstre vil have TV- og radiolicensen sat ned, sådan at Danmarks Radio kun skal lave såkaldt 
»smalle« radio- og TV-programmer for den. Hvis DR vil lave bredere programmer, skal de 
finansieres ved betalings-TV. TV 2 skal udelukkende betales af reklamer, og TV-reklameselskabet 
skal ikke være selvstændigt, men gøres til en del af TV 2 i Odense. TV- reklamereglerne bør 
lempes. Det er oplægget fra partiet under titlen »Størst mulig frihed i medierne nu«”700. 
 
Midt i august 1995 – dvs. efter at lovforslaget var nedstemt – reviderede folketingsgruppen udspillet 
(Ritzau 12. august 1995 22:43). Nu blev der tilføjet en tredje tv-kanal via det tredje frekvenssæt 
med udgangspunkt i tv-regionerne og DR’s Provinsafdeling. Tv-regionerne skulle stadigvæk have 
en vis tilknytning til TV 2/Danmark, men deres tredje kanal skulle udelukkende drives via licens, 
hvorfor man må gå ud fra, at TV 2/Danmark skulle være 100% reklamefinansieret, som det tidligere 
var tilfældet. Privatiseringen nævnes ikke af Ritzau. 
 
Og den 29. september 1995 kom så det endelige udspil: Venstres mediepolitiske målsætninger, som 
de blev vedtaget [af] Venstres folketingsgruppe den 29. september 1995701.  
 
I pressemeddelelsen omtales teksten som “et mediepolitisk principprogram”. Og Venstres 
overordnede mål er ifølge selve programmet, “at de elektroniske medier – så hurtigt som det teknisk 
og økonomisk kan lade sig gøre – får størst mulig frihed til 
 
- at øge mangfoldigheden af et dansk programudbud for herigennem at sikre dansk sprog og kultur, 
-  at tilbyde flere danske programmer af høj kvalitet inden for alle genrer for at danne bolværk mod 
udenlandske programtilbud, 
- at styrke de medier, der er uafhængige af statsmagten, 
- at styrke regional og lokal programvirksomhed. 

 
700 Jeg har forgæves efterspurgt dette oplæg hos Venstres sekretariat og hos Helge Sander, så jeg kender det kun via 
B.T.’s referat. 
701 Venstre (1995). Sendt som fax af Venstres Pressetjeneste på Christiansborg til Frands Mortensen den 2. oktober 
1995, vedlagt en pressemeddelelse fra 29. september 1995 “Venstre: Større muligheder for TV2-regionerne”. Utrykt. I 
FM’s arkiv. 
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Venstre vil arbejde for gradvist at sænke licensen – samt afvikling af TV-2s gæld” (s. 1). 
 
Disse mål udmøntes i fem konkrete tiltag: 
 
• Danmarks Radio deles i en radiostation og en tv-station. Radioen skal have tre kanaler, tv-
stationen én. Begge virksomheder skal have public service-forpligtelser og finansieres af licens. 
• Den fjerde radiokanal udbydes i en 10-års koncession og finansieres kommercielt, DR og TV 2 
kan ikke få koncessionen. 
• TV 2 skal 100% reklamefinansieres med EU’s reklameregler (“håndkøbsmedicin, øl, vin, 
alkohol”). TVR lægges ind under TV 2/Danmark. Virksomheden skal: 
 “udbydes i koncession til et dansk aktieselskab: 
 - der får tilladelse til at sende landsdækkende TV på den anden danske TV-kanal i  
 en periode på 10 år, 
 - der skal placeres i Odense, 
 - der i sin ejerstruktur forbyder, at nogen ejer mere end 20 pct. af aktierne, 
 - der forbyder, at mere end 20 pct. af aktierne er på udenlandske hænder”. 
• Der oprettes “en uafhængig, selvstændig dansk kanal, der ledes af en bestyrelse, som 
sammensættes af TV-2-regionerne”. Kanalen skal primært sende danske programmer med vægt på 
produktioner fra TV 2-regionerne. Kanalen skal sende analogt. Om finansieringen står der: 
 “- Licens som i dag (ca. 250 mill. kr.) 
 - DR Provinsenheden, Århus 
 - Sponsorering” (s. 3).  
• Det indføres networking for de kommercielle radio- og lokal-tv-stationer. De eksisterende 
betingelser for græsrodsstationer fortsætter. 
 
Forslaget er kortfattet og sproget staccato. Det nævnes udtrykkeligt, at DR-radio og DR-tv skal 
have public service-forpligtelser, og modsætningsvist kan man slutte, at det ikke gælder for TV 2 og 
for den tredje, nye tv-kanal. 
 
Den nye, tredje analoge, landsdækkende tv-kanal er med hensyn til finansiering, programindhold og 
ejerskab identisk med Helge Sanders forslag fra januar 1993 om en Danmarkskanal (se afsnit 
13.10). Delingen af DR er også foreslået tidligere, men den oprindelige tredeling med en særlig 
virksomhed for kor og orkester er opgivet. 
 
TV 2/Danmark mister i forslaget sin public service status, sine forpligtelser og sin licens samt sine 
regioner og privatiseres. Kommercielle lokal-tv-stationer får tilladelse til networking. 
 
Ser man bort fra principprogrammets del om Danmarks Radio og den fjerde radiokanal, er forlaget 
identisk med Medieudvalgets konkurrence-model, der blev støttet af DR og de kommercielle lokale 
tv-virksomheder. En udbygget alliance mellem de tre parter – DR, de kommercielle og Venstre - 
skulle ligge inden for det muliges kunst. 
 
Principprogrammet har tre svagheder. Det tredje analoge, landsdækkende frekvenssæt fandtes som 
nævnt ikke, og en begrænsning af udlændinges ret til at erhverve aktier i den nye koncessionerede 
TV 2-virksomhed ville være et traktatbrud. Begge disse elementer var beskrevet i Medieudvalgets 
betænkning, men den var udkommet blot en god uge før Venstre besluttede sig, og 
folketingsgruppen havde muligvis ikke nået at læse den. 
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Den tredje svaghed ligger ejendommeligt nok i behandlingen af TV 2’s økonomi, der havde været 
højt på dagsordenen i vinteren 1994-95 og foråret 1995.  
De økonomiske problemer og løsningerne er nærmest ikke berørt i forslaget. At tv-regionerne 
skulle overtage hele licensen, ville svække TV 2/Danmark, da licenstilførslen var støre end TV 2-
virksomhedens overførsel til de otte regioner702. Liberaliseringen af tv-reklamen ville dog tilføre 
TV 2 flere penge, men det fremgår ikke hvor mange, der regnes med. Omvendt ville en tilladelse til 
network for lokal-tv forværre konkurrencesituationen, og igen findes der ingen beregninger af den 
øgede konkurrences økonomiske effekt. Det ser således ud til, at der ikke er indgået detaljerede 
beregninger af TV 2/Danmarks fremtidige økonomi i forslaget.  
 
Men det er på den ene side heller ikke nødvendigt. Der er udtrykkeligt tale om et “mediepolitisk 
principprogram”, der rummer Venstres “mediepolitiske målsætninger”. Og i en sådan sammenhæng 
kunne detaljerede økonomiske beregninger forekomme upassende. 
 
På den anden side tyder principprogrammet i sit sprog og sin punktform på, at Venstre på dette 
tidspunkt har opgivet at argumentere for, hvordan man kan skaffe de nødvendige økonomiske 
midler til at finansiere TV 2’s public service-forpligtelser og afvikle TV 2’s gæld. Det meste 
ejendommelige synes nemlig at være, at der ikke fremlægges nogle argumenter for privatiseringen 
af TV 2. Her kunne den anstrengte økonomi og processen omkring lovforslagets forkastelse 
kombineret med umuligheden af at tvinge TV3 til at overholde de danske reklameregler være et 
slagkraftigt argument. Især hvis man ville holde licensen på et lavt niveau, hvad programmet 
udtrykkeligt nævnte som et mål.  
  
Et privat aktieselskab med den konverterede gældforpligtelse og med tydeligt dansk islæt men uden 
omfattende public service-forpligtelser kunne måske på længere sigt703 medføre “et godt og stærkt 
TV 2, som bringer masser af danske programmer, og som er et bolværk mod alt det udenlandske”. 
 
13.19. Den brede medieaftale, maj 1996 
Indgåelse af Den brede Medieaftale i maj 1996 er det mediepolitiske højdepunkt for TV 2 i den 
optur, virksomheden gennemløb i perioden 1986-1996. TV 2/Danmark fik herefter fuld rådighed 
over de indtægter, som salg af reklameplads indbragte, og den opsparede formue i TV 2-fonden 
blev straks udbetalt til TV 2-virksomhederne. Aftalen var fireårig og havde tilslutning fra alle 
partier i Folketinget, minus Enhedslisten. Men aftalen er også slutstenen på TV 2’s ubestridte 
mediepolitiske succes. Licensmidlerne blev nu fordelt mellem TV 2 og DR på en måde, der satte 
TV 2 tilbage i positionen fra 1993, og lokal-tv fik tilladelse til at opretholde og udvide det network, 
der via juridiske begrænsninger havde humpet af sted i de senere år. Samtidigt fik TV 2 ikke 
opfyldt en række af sine egne ønsker. Det gjaldt rådighed over en landsdækkende radiokanal, 
gældssanering og lempelse af reklamereglerne. Og endelig lurede en privatisering og dermed 
fratagelse af den statslige finansiering i horisonten. Forligspartierne vedtog nemlig som hale på 
aftalen, at de i foråret 1997 ville drøfte, om TV 2 kunne omdannes til aktieselskab, og om andre 
ejerforhold kunne komme på tale. 
 
13.19.1. Pejlemærker 

 
702 Ifølge TV 2’s Årsregnskab for 1994 s. 6-7 modtog TV 2-fonden i 1994 309 mio. kr. fra licensen og overførte 264 
mio. kr. til TV 2-regionerne. Altså en forskel på 45 mio.kr. 
703 Teksten taler jo udtrykkeligt om, at principperne skal realiseres “så hurtigt som det teknisk og økonomisk kan lade 
sig gøre”. 
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Først en kort oversigt over de mediepolitiske markeringer, der kunne anvendes som pejlemærker, 
når medielandskabet skulle opmåles i slutningen af 1995 som grundlag for forhandlingerne om den 
nye medieaftale. 
 
• Per Jauert og Ole Prehn udsender i starten af januar 1995 rapporten “Lokalradio og lokal-tv - nu 
og i fremtiden” og her konstaterer de, at uden networking vil kommercielt lokal-tv ikke overleve i 
provinsen (Jauert & Prehn 1995). 
• TV 2-regionerne rundsender den 31. januar 1995 til en snæver mediepolitisk kreds et forslag om, 
at de regionale udsendelser på TV 2’s landsflade umiddelbart skal udvides til 300 timer på 
årsbasis704. Den tredje sæt landsdækkende tv-frekvenser skal anvendes til en ny tv-kanal, drevet af 
tv-regionerne i samarbejde med TV 2/Danmark. Programfladen koordineres med TV 2/Danmarks, 
således at de to kanaler supplerer hinanden. 
• TV 2/Danmark fremlægger i februar 1995 “Gråbogen” “TV 2 – Dansk TV i konkurrence”  (TV 
2/Danmark 1995) med forslag om, at TV 2/Danmarks gæld bliver konverteret til statsaktier, at 
public service forpligtelsen opretholdes, og at konkurrencen med DR fortsætter. Tv-regionerne 
nævnes blot sporadisk. 
• Rigsrevisionen afgiver beretning705 om TV 2’s økonomi 1991-93 i marts måned 1995 og anbefaler 
en aktieselskabsmodel for TV 2 /Danmark, og at gælden fra etableringslånet på 527 mio. kr. 
konverteres til en form for indskudskapital (afsnit 13.17). 
• Jytte Hilden udsender senere i marts “Demokrati i en TV-tid” og stiller 20 spørgsmål til danskerne 
om fremtidens elektroniske medielandskab. En tilknyttet pjece rummer DR’s og TV 2’s ønsker til 
det kommende medieforlig. Heri foreslår DR, at TV 2-regionerne selvstændiggøres, og at TV 
2/Danmark privatiseres, da man ellers risikerer den værste af alle løsninger: to underfinansierede, 
licensbetalte og ukoordinerede kanaler. TV 2 lægger i sin del vægt på samarbejdet mellem TV 
2/Danmark og regionerne706.   
• “Det mener DR i mediedebatten” udkommer den 22. juni707. DR formulerer nu kraftigere sit ønske 
om samarbejde med tv-regionerne og privatisering af TV 2/Danmark. DR kræver endvidere to 
landsdækkende tv-kanaler og fire radiokanaler til sig selv. 
• Den nystiftede Danmarks Lokal-TV Forening sender i august sit forslag til ny medielov på 
lokalområdet til Folketingets partier708. Networking er en betingelse for kommercielt tv i provinsen 
og for, at de ideelle lokale tv-stationer kan finansieres.  
• Det radikale Venstre fremlægger som det første parti sit mediepolitiske oplæg den 6. september 
1995709. DR skal deles i en radiovirksomhed og en tv-virksomhed, den fjerde radiokanal til DR. TV 
2-regionerne forbliver i TV 2-familien. TV 2/Danmark omdannes til aktieselskab og lægges 
sammen med TVR. Networking tillades for lokal-tv. 
• Fjorten dage senere færdiggør Medieudvalget sin Betænkning 1300 om de elektroniske medier. 
Her fremlægges dels kombinationsmodellen, dels konkurrencemodellen (afsnit 13.16.2.4). 
• Den 29. september vedtager Venstres folketingsgruppe Venstres medieprogram, der rummer 
forslag om en privatisering af TV 2/Danmark og oprettelse af en ny Danmarks-kanal, bestående af 
tv-regionerne og Provinsafdelingen. Den fjerde radiokanal ikke til DR (afsnit 13.18.2). 

 
704 “TV 2/regionerne – og det fremtidige medielandskab”. Dateret 31. januar 1995. i FM’s arkiv. 
705 Rigsrevisionen: Beretning om den økonomiske udvikling i TV 2/Danmark, 4/94. København 1995. 
706 Kulturprofilen: Demokrati i en tv-tid – 20 spørgsmål til den danske befolkning. Det fremtidige medielandskab, marts 
1995 og Kulturprofilen: TV 2 – Dansk TV i konkurrence. DR - Radio og TV i folkets tjeneste.  
707 Danmarks Radio 1995b. 
708 Kulturprofilen: “Lokal-TV. Det fremtidige medielandskab”.  
709 “11 radikale bud på fremtidens medielandskab”, dateret 6. september 1995 og “20 svar på 20 spørgsmål – et 
debatoplæg”, udateret. I FM’s arkiv. 
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• Samme dag offentliggøres SF’s forslag til mediepolitik710. DR skal have den fjerde radiokanal, 
networking skal fortsat forbydes,  TV 2-systemet opretholdes med regionerne, der finansieres af 
licensen, medens TV 2/Danmark så vidt muligt skal klare sig med reklameindtægter. Ingen 
omdannelse til A/S. Altså nærmest det modsatte af Venstres mediepolitik. 
• 18. oktober fremlægger Socialdemokratiet sit forhandlingsudspil: “Pejlemærker i et åbent 
medielandskab”711. Den fjerde radiokanal til DR, networking af lokale nyheds- og 
aktualitetsprogrammer tillades, TV-regionerne licensfinansieres,  for TV 2/Danmark tilstræbes 
100% reklamefinansiering og omdannelse til A/S. 
• Samtidigt præsenterer Kulturminister Jytte Hilsen tre forslag til en ordning for lokalradio og –
tv. ”Licensmodellen” overlader de lokale tv-frekvenser til TV 2-regionerne og de lokale får vinduer 
i deres sendeflade. Ingen networking. “Koncessionsmodellen” tillader networking, de enkelte 
sendeområder udbydes i koncession med krav om én times lokale nyheder- og 
aktualitetsprogrammer. Den sidste er “Laden stå til-modellen”, der bevarer den bestående ordning 
med network-forbud, der dog “nærmest er umuligt at kontrollere”. 
• Den 6. december indgår regeringen nyt telepolitisk forlig med Venstre, Konservative og SF. 
Kabelfødt tv tillades med reklamer, hvad der vil umuliggøre netværksforbud712. 
• Den 4. december barsler De Konservative endeligt med partiets mediepolitiske oplæg713, og det 
skal jeg se nærmere på. 
 
Årsagen er, at De Konservative på en måde var afgørende for at skabe det flertal, som Jytte Hilden 
efterstræbte. Den partipolitiske stilling i Folketinget var nemlig speciel: 
 
Valget den 21. september 1994 havde medført, at det flertal, der i september 1993 havde indgået 
den fireårige medieaftale (regeringen og SF, se afsnit 13.12.1), forsvandt. Kristelige Folkeparti røg 
helt ud af Folketinget, og Regeringen rådede herefter over 75 mandater, med SF’s 13 gav det 88. 
Enhedslisten var til gengæld kommet ind i Folketinget med seks mandater, men hvor stod 
Enhedslisten i mediepolitikken? 
 
Ved forliget i 1993 havde SF opnået en stærk stilling på det mediepolitiske område. Forliget løb 
frem til 1. januar 1998, og så længe havde partiet vetoret, og skulle der indgås et nyt forlig inden da, 
skulle SF med.  
 
De konservative havde 27 mandater (+ ét valgt på Færøerne, der måske ikke ville stemme), og 
kunne Hilden få det parti med, var flertallet bredt og kunne derfor holde ud over næste 
Folketingsvalg, uanset udfaldet. Der var desuden under finanslovsforhandlingerne, der blev ledet af 
finansminister Mogens Lykketoft (dengang gift med Jytte Hilden), sket noget ganske overraskende. 
Herom skriver Lars Bille: 
 
“[...] i løbet af natten mellem den 28. og 29. november [1995] skete der et betydningsfuldt skift i det 
partipolitiske samarbejdsmønster i dansk politik. Det konservative Folkeparti valgte at indgå et 
finanslovsforlig med regeringen, uden at Venstre var med. 16 års VK-samarbejde var – i hvert fald 

 
710 “SFs medieudspil på Radio og TV-området”. I FM’s arkiv. 
711 Socialdemokratiets forhandlingsudspil vedr. det fremtidige medielandskab: “Pejlemærker i et åbent medielandskab”. 
18. oktober 1995 (Socialdemokratiet 1995). I FM’s arkiv. 
712 Udmøntet som L 267, 1996-97: Forslag til lov om ændring af lov om visse forhold på telekommunikationsområdet. 
(Ændringer som følge af teleliberaliseringens trin 2b m.v.). Frem A 5697, som frem A 5685, 1. behandling FF 6838, 
betænkning B 1273, 2. behandling FF 7904, 3. behandling FF 8096, som vedtaget C 555.  Lov nr. 398 af 10 juni 1997. 
713 Oplægget refereret i Berlingske Tidende, Politiken og Telebørsen den 5. december 1995. Her oplysning om, at det 
var skrevet af H. P. Clausen og Torben Rechendorff. 
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for en tid – blevet afgørende brudt. Den partipolitiske og parlamentariske scene skiftede brat. En 
erklæringskrig udbrød mellem Venstre og De Konservative, hvor ord som stejlhed, egenrådighed, 
hovmod, uansvarlighed, svig, bedrag, uhæderlighed og veltilrettelagt komediespil indgik. 
Bitterheden var stor i begge partier” (Bille 1998, s. 222). 
 
Der var således også strategiske, parlamentariske perspektiver, der rakte langt ud over 
mediepolitikken, hvis Jytte Hilden kunne få De Konservative med og undgå Venstre, hvorved VK-
splittelsen kunne uddybes714. 
 
Det konservatives oplæg hed “Konservativ mediepolitik” og var skrevet af de to tidligere ministre 
for radio og tv, nemlig H. P. Clausen og Torben Rechendorff. Det er på 10 sider, dateret den 28. 
november 1995 og aldrig offentliggjort (nu i FM’s arkiv). 
 
Danmarks Radio skal fortsat licensfinansieres og opfylde sin public service-funktion i det danske 
samfund. DR’s ledelse må sikres forretningsmæssig kompetence og selvstændighed. En 
aktieselskabsmodel er derfor en mulighed. Om DR skal opdeles i en selvstændige radio-del og en 
tv-del, må DR selv afgøre. Public service-forpligtelserne skal fastlægges for en længere årrække i 
en kontrakt mellem DR og ministeriet. Licensen bør fastlåses og følge prisudviklingen. Licensen 
begrænser DR’s kommercielle aktiviteter, der skal foregår på fair og lige vilkår med andre. DR skal 
ikke have den fjerde radiokanal, der skal udliciteres. DR kan få en ekstra digital tv-kanal, men kun 
hvis der kan ske udlicitering af tv-kanaler til andre interesserede. Radiofonden nedlægges. 
 
Der må findes en endelig ordning på TV 2’s gældsproblem, og der er flere muligheder. Den 
enkleste er at konvertere gælden til aktiekapital, og TV 2 skal under alle omstændigheder drives 
som et aktieselskab, og De Konservative ønsker, “at også privat kapital kan indskydes i et sådant 
selskab” (s. 6). “TV 2’s forpligtelser og vilkår fastlægges for et rimeligt åremål i en kontrakt 
mellem TV 2 og regering/folketing”. TV 2/Danmark skal reklamefinansieres efter de europæiske 
regler, TVR lægges ind under TV 2/Danmark, og TV 2-fonden skal ophæves. TV 2 kan få en ekstra 
digital tv-kanal. TV 2-regionerne skal ikke lægges sammen med DR eller med lokal-tv, og de skal 
licensfinansieres med de begrænsninger på kommercielle aktiviteter, det giver. Networking skal 
tillades for lokal radio og tv. “Et forbud vil være umuligt at håndhæve uden et kontrolapparat, der 
ikke hører hjemme på medieområdet i et demokratisk samfund” (s. 7). 
 
Jeg vil fremhæve tre ting. Det ene er naturligvis, at De Konservative foreslår en delvis privatisering 
af TV 2/Danmark. Det andet er, at der ikke tages forbehold over for breaks i udsendelserne, om end 
det ikke kræves. Det tredje, at TV 2’s forpligtelser ikke omtales som “public-service-forpligtelser”, 
som ordvalget var, da DR’s vilkår blev opregnet. Det vil sige, at på dette tidspunkt havde både 
Venstre, De Konservative og Danmarks Radio fremlagt forslag om, at TV 2’s programforpligtelser 
skulle reduceres – formodentlig til et krav om nyhedsformidling og en vis %-del danske 
programmer715. 
 
13.19.2. Forholdet mellem DR og TV 2 

 
714 Aage Frandsen, der repræsenterede SF i forhandlingerne, skriver i Frandsen 2006, at “det var helt tydeligt, at Jytte 
Hilden gerne så, at De Konservative blev en del af flertallet bag en ny medieaftale. Derimod viste hun ikke interesse for 
at få Venstre med” (s. 188). Og senere: “Netop fordi Jytte Hilden gik efter, at Det konservative Folkeparti og SF skulle 
med i aftalen, var det især de to partier, der fik fremførte ønsker tilgodeset” (s. 189) 
715 Venstre i afsnit 13.10, og DR i afsnit 13.16.2.4. 
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Pejlemærkerne var således mange. Uden tvivl var det medieforlig, Jytte Hilden skulle skabe 
grundlag for, det hidtil bedst forberedte. 
 
Som nævnt i opsummeringen i afsnit 13.16.4 var de frekvensmæssige og økonomiske forhold 
rimeligt afklarede, men i de mange udspil kunne der udskilles fire spørgsmål, som der ikke var 
enighed om: 
 
• Skulle TV 2-familien fortsætte med blandingsfinansiering i offentligt regi, selvom 
reklameindtægterne var for nedadgående? Og kunne den samlede licens hæves tilstrækkeligt til, at 
TV 2 kunne kompenseres uden, at DR’s økonomi blev svækket? 
• Skulle networking tillades for lokal-tv for at sikre overlevelse for de ideelle og kommercielle, 
lokale tv-kanaler?  
• Skulle TV 2/Danmark privatiseres? 
• Hvem skulle have den fjerde radiokanal? Og skulle DR i den forbindelse deles i en radioinstitution 
og en tv-institution? 
 
På andre, mindre vigtige områder, var der enighed mellem partierne eller en klar majoritet for 
bestemte løsninger. Det gjaldt: 
 
• Det tredje landsdækkende sæt tv-frekvenser skulle anvendes til digitalisering af distributionen, DR 
skulle have to af de fire digitale kanaler, TV 2 mindst den ene.  
• Radiofonden og TV 2-fonden skulle nedlægges. TV 2 og TVR sammenlægges. 
Budgetrammesystemet ophæves. 
• Systemet med både ideelle og kommercielle tv-stationer skulle opretholdes. 
• Kabelfødt tv med reklamer skulle lovliggøres, da det var en konsekvens af det telepolitiske forlig. 
• Digitaliseringen af DR’s produktionsapparat skulle betales af Radiofonden. 
• DR og TV 2 skulle kunne oprette datterselskaber på kommercielt grundlag. 
 
I løbet af 1995 havde de politiske partier og andre mediepolitiske aktører – DR, TV 2/Danmark, TV 
2-regionerne, TV3, lokal-tv-stationerne, SBS, Tele Danmark, medieforskerne - kommenteret på 
både enighederne og uenighederne. 
 
Centrum og ubetinget det vigtigste spørgsmål i de mange diskussioner var forholdet mellem 
Danmarks Radio og TV 2.  
 
Den anden danske tv-kanal var i 1986-88 etableret uden for DR, fordi der var enighed mellem alle 
politiske partier om, at DR var for tung og bureaukratisk og havde vanskeligt ved at leve op til sine 
public service-forpligtelser716. Set fra et partipolitisk standpunkt, gjaldt det nyhedsformidlingen, og 
i en kulturpolitisk optik underholdnings- og kulturprogrammer. Det er vanskeligt i de første år efter 
etableringen af TV 2 at finde udsagn fra borgerlige partier om, at DR skulle være for 
venstreorienteret, og hvis TV 2’s nyhedsformidling blev rubriceret efter partipolitiske skillelinjer, 
ville de borgerlige næppe klage. Så måske var den del af problematikken fra 1970erne og 1980erne 
bragt ud af verden. 
 
Spørgsmålet til DR var derfor snarere, om udbuddet havde tilstrækkelig bredde, eller om 
konkurrencen havde fremmet mængden af underholdende og populære udsendelser på bekostning 

 
716 Jfr. Hans Jørgen Jensens udsagn i afsnit 13.9. 
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af de kulturelle og oplysende forpligtelser i public service-begrebet. Det var desuden stadigvæk en 
udbredt opfattelse, at DR endnu ikke var slanket og strømlinet tilstrækkeligt på trods af de fyringer 
og omstruktureringer, Christian Nissen havde gennemført, og uanset de flotte, men langsigtede 
perspektiver, der lå i Redegørelsen “Danmarks Radio 1995-2005” fra november 1994 (Danmarks 
Radio 1994). Hvis der ikke var sikkerhed for, at DR effektivt kunne magte at løse public service-
opgaven alene, måtte TV 2 opretholdes som public service-institution. Og hvis DR ikke havde 
udsigt til at gennemføre omfattende rationaliseringer og decentraliseringer af programproduktionen 
og beslutningsgangene, måtte TV 2 fortsat ånde DR i nakken, og det ville derfor være utænkeligt at 
flytte tv-regionerne til DR, hvad disse også afviste på det bestemteste717. 
 
Danmark er imidlertid et lille land og licensmidler og reklameindtægter derfor stærkt begrænsede. 
Skulle TV 2 opretholdes med public service-forpligtelser og tv-regioner, var reklameindtægterne 
ikke tilstrækkelige på længere sigt, og derfor måtte en del af den samlede licens øremærkes hertil. 
DR fik da ikke den optimale økonomiske styrke. Det kunne der dog kompenseres for, hvis DR og 
TV 2 havde et koordineret landsdækkende programudbud. Imidlertid var det tydeligt, at det ikke var 
tilfældet: de aftaler, de to institutioner havde indgået med hinanden, og de bestræbelser, de hævdede 
at udvise718, førte ikke til, at seerne hele tiden havde mulighed for at vælge mellem forskellige 
programkategorier. Aviserne bragte jævnligt læserbreve og kommentarer, der klagere over, at 
“boxing was fighting boxing” i det mindste i den gode sendetid.  
 
På det videnskabelige plan blev dette vist i en undersøgelse, som Danmarks Radios medieforskning 
præsenterede på den nordiske medieforskerkongres i Helsingør, sommeren 1995. Titlen var “Public 
service som valgfrihed – horisontal mangfoldighed mellem DR og TV 2” (Nielsen & Svendsen 
1995). Analysen viste bl.a., at valgmuligheden mellem Oplysende og Underholdende programmer 
var begrænset til 54% af det mulige, og at den i primetime var på 52%, men at den dobbelte 
underholdning her udgjorde 35% af alle slots. 42% af alle slots indeholdt danske programmer på 
begge kanaler, medens det kun var i 15%, der havde dobbelt udenlandsk oprindelse. Hertil kom 
ganske paradoksalt, at DR’s og TV 2’s samlede andel (share) af seningen var højest, når 
valgmulighederne var størst. Dvs. at målet om, at de to danske public service-kanaler skulle sikre 
størst mulig sening på danske og ikke på udenlandske kanaler, faktisk blev opnået, når der var en 
vellykket koordinering. Men den var det angiveligt vanskelig at opnå, da de to public service-
virksomheder åbenbart satte deres egen valgmulighed højere end seernes valgmulighed, som 
forfatterne, de to DR-medarbejdere, Alexander P. Nielsen og Erik Nordahl Svendsen, bittert 
konkluderer deres undersøgelse (s. 17).  
 

 
717 “Vi har absolut intet ønske om at få ændret regionernes tilhørsforhold, og vi vil stritte imod med næb og klør” 
udtalte Erling Fugl, formand for TV Lorrys bestyrelse og regionerne repræsentant i den centrale bestyrelse for TV 2, se 
Morgenavisen Jyllands-Posten 1. februar 1995. 
718 Koordineringsforsøgene havde været mange. Det første blev aftalt den 23. oktober 1989. Dansk-producerede 
børneudsendelser, sportstransmissioner inden for samme idrætsgren og ressourcekrævende national dramatikproduktion 
måtte ikke placeres samtidigt på de to kanaler. Når det drejede sig om udsendelser til mindre målgrupper (opera, 
klassisk musik, ballet etc.) var koordineringsønsket udtrykt blødere (“det er parternes hensigt ...”). Næste aftale var fra 
9. september 1991. Nyheds- og aktualitetsprogrammer blev herefter også en del af aftalen. Koordineringen blev dog 
stadig mere kompliceret, bl.a. fordi TV 2’s succes efter DR’s opfattelse bestod i “modprogrammering”. Et samarbejde 
omkring OL i 1992 blev dog etableret. Men frygten for modprogrammering betød, at mange enkeltheder i 
programplanerne blev holdt tæt ind til kroppen. Det gik således helt galt, da TV 2 i efteråret 1995 ville sende 
børneprogrammer direkte over for DR’s. DR beklagede offentligt det skete (pressemeddelelse den 27. juni 1995). 
Ovenstående bygger på notat fra Lasse Jensen, DR’s Chefredaktion, til DR’s bestyrelse den 20. juli 1997, hvor det igen 
gik galt, da TV 2 flyttede sine søndagsfilm.  
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Frustrationen over den manglende koordinering fik sit absolutte mest spektakulære udtryk, da 
Socialdemokratiets mediepolitiske ordfører, Søren Hansen, den 5. juli 1995 i Det fri Aktuelt 
foreslog, at man ganske simpelt lukkede både DR og TV 2 og startede helt forfra med én institution, 
der rådede over tre koordinerede tv-kanaler. Forslaget blev straks afvist med henvisning til, at der 
herved blot ville være skabt en ny mammutorganisation719. 
 
Nødvendigheden af TV 2 som licens- og reklamefinansieret public service-institution var derfor 
afhængig af tillid til, at DR alene vil kunne løfte hele public service-opgaven, som tilhængerne af 
Medieudvalgets konkurrencemodel præcist havde formuleret det (afsnit 13.16.2.4). 
 
Den tillid havde de færreste imidlertid i 1995-96. For dem betød det, at TV 2-systemet med en 
samlet blandingsfinansiering og krav om et public service programudbud skulle opretholdes.  Det 
var SF’s, De Radikales og Jytte Hildens holdning, og herved var det grove omrids af det 
mediepolitiske landskab tegnet, og det lignede jo meget det eksisterende. 
 
Det næst vigtigste spørgsmål var network i lokal-tv og konsekvenserne for TV 2’s økonomi. Alle 
var enige om, at det eksisterende forbud var “hullet som en schweizerost”, som Kulturministeren 
havde udtrykt det ved fremlæggelse af Ole Prehn og Per Jauerts rapport den 7. januar 1995 i 
Berlingske Tidende. Jytte Hilden vovede dog ikke straks at tage den logiske konsekvens af sin 
indsigt, nemlig enten at ophæve forbuddet eller at øge kontrollen og sanktionerne.    
 
13.19.3. Network i lokal-tv 
Som jeg fortalte i afsnit 6.4 indgik det som et centralt element i arbejderbevægelsens mediestrategi 
at få oprettet et net af lokale tv-stationer. Og som det blev strejfet i afsnit 7.8-9 skabte det frygt hos 
de borgerlige partier, og jeg ville ikke udelukke, at disponeringen af UHF-frekvenser var påvirket af 
dette (afsnit 13.15.5). Jeg omtalte også, at LO og Fagforbundene i slutningen af 1986 havde oprettet 
AEM-Invest A/S, der skulle indskyde ansvarlig kapital og yder lån til elektroniske 
medievirksomheder, og  
AEM-Media A/S, der fik til opgave at finansiere og administrere elektroniske medieproduktioner 
(afsnit 13.15.5.2) 
 
En detaljeret redegørelse for, hvordan det gik med dette ambitiøse og kostbare projekt, falder uden 
for afhandlingens formål og genstand. Her skal jeg blot slå fast, at satsningen mislykkedes af mange 
årsager. Økonomien udviklede sig negativt især i de tv-stationer, der var placeret i provinsen, 
medens hovedstadsstationen Kanal 2, som AEM Invest ejede 25% af, gav overskud. 
 
For at sikre kapital til driften af især nyhedsudsendelserne indgik fagbevægelsens stationer 
forskellige former for samejerskab med det amerikanskejede Scandinavian Broadcast System (SBS, 
se Advent International Corporation/Communications investment International 1991). SBS ejede 
100% Lifacto Danmark ApS, der igen ejede 60% af Kanal 2 Prime Time. Lifacto var leverandør af 
film og serier til alle de tv-kanaler, der indgik i Kanal Danmark-samarbejdet. Blandt disse var 

 
719 H. P. Clausen udsendte en pressemeddelelse den 6. juli med bl.a. denne tekst: "At opleve en socialdemokratisk 
ordfører ytre ønske om at ændre strukturer på medieområdet er positivt i sig selv. Men at opbygge ét centralt tvselskab 
vil skabe et uoverskueligt monument over socialdemokratisk formynderi i mediepolitikken. Det vil Det konservative 
folkeparti under ingen omstændigheder medvirke til. 
Der er behov for mere decentralisering og mere konkurrence på medieområdet, ikke mindre. Derfor er det ikke vejen 
frem at opbygge en ny mastodont med en politisk fastsat programpolitik, der er bygget på en indbildt opfattelse af, hvad 
seerne har godt af at se”. Pressemeddelelse i FM’s arkiv. Refereret kort i Det fri Aktuelt 6. juli 1995. 
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stationerne i Ålborg (TV-Aalborg), Århus (Århus Lokalen), Esbjerg (ALT-TV), Odense (TV-
Fynboen), Svendborg (TV-Svendborg) og Købehavn (Kanel 2 og reelt også Kanal København) en 
del af “Foreningen af arbejderbevægelsens elektroniske medievirksomheder (FAEM), der blev 
etableret i 1991 for at koordinere indsatsen720. 
 
På trods af omfattende kapitalindskud fra SBS og selskabets levering af populære film og serier gik 
det i første halvdel af 1990erne stadigvæk ikke godt, og i forbindelse med regnskabsaflæggelse i 
maj 1995 udtalte Lifactos bestyrelsesformand, Jesper Boas Smith: 
 
“Med den nuværende lovgivning er det ikke muligt at rette væsentligt på den urentable drift af de 
mange lokale tv-stationer. Fastholder politikerne deres forbud mod netværkssamarbejde, må vi nok 
erkende, at der ikke på sigt er økonomisk grundlag for lokal-tv uden for Hovedstadsområdet. Det vil 
i givet fald betyde tab for en række værdifulde arbejdspladser, samt at lokal nyhedsdækning på tv 
og den mulige adgang til et tv-medie vil forsvinde” (Børsen den 5. maj 1995). 
 
Næsten samtidigt dannede 12 lokale tv-stationer “Danmarks Lokal-TV Forening”, der skulle 
fungere som pressionsgruppe i den mediepolitiske forhandlinger, og som reelt var en politisk 
overbygning til Kanal Danmark (jfr. afsnit 13.19.1). Og den overordnede strategi blev præsenteret 
for Det Fælles Lokal-TV Nævn for kommunerne i Københavns Amt ligeledes i maj 1995, der 
videresendte præsentationen til Kulturministeriets  “Udvalg vedr. Lokal Radio og TV”721. 
 
I august skrev Peter A. Petersen et åbent brev til Kulturminister Jytte Hilden: 
 
“Kære kulturminister Jytte Hilden! Du har i forskellige udtalelser til pressen sagt, at du gerne vil 
sikre de lokale TV-stationer en fremtid i mediebilledet. Disse klare udtalelser er vi meget glade for i 
Danmarks Lokal-TV Forening. Når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt vi i fremtiden kan få lov 
til at indgå et tæt samarbejde mellem de lokale TV-stationer - et såkaldt netværk - har du imidlertid 
ikke været så klar i mælet. For udenforstående kan det måske virke som en teknisk detalje, men for 
lokal-TV er det et spørgsmål om overlevelse. Præcis som de lokale dagblade indgår alliancer på 
kryds og tværs for at overleve i konkurrencen, har vi behov for samarbejde med andre medier, hvis 
vi vil overleve. Dette er ikke blot en løs påstand fra en gruppe begejstrede TV-folk, der vil sikre sig 
bedre vilkår. Det faktum, at lokal-TV ikke kan overleve uden netværk, er nemlig fastslået af dine 
egne medieforskere Ole Prehn og Per Jauert i den rapport om lokalradio og -TV, som de fremkom 
med først på året. Mig bekendt har du aldrig modsagt denne konklusion. Derfor lyder vores enkle 
spørgsmål til dig, om du er enig i denne konklusion? Vi er naturligvis også interesserede i at vide, 
om du fortsat står ved dine udtalelser om, at du vil sikre de lokale elektroniske medier, herunder 
kommercielt lokal-TV. I øjeblikket er ca. 600 mennesker frivilligt og lønnet beskæftiget med at 
producere lokal-TV. Vi synes, at de mange medarbejdere og de mange, som ser lokal-TV, har krav 
på at vide, om de skal regne med at lukke og slukke efter nytår, eller om du vil sikre de lokale TV-
stationer en fremtid” (Berlinske Tidende, den 10. august 1995). 
 
Men Hilden lod sig tilsyneladende ikke afficere, trods det voldsomme pres. Til Politiken udtalte hun 
den 23. september:  

 
720 Kilder er: Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder 1991, Sørensen 1990, Sørensen 
1992, LTV Invest 1991 a og b, Mortensen 1991. Alle i FM’s arkiv.  
721 Kanal 2: “Dansk TV i konkurrence. Præsentation for Det Fælles Lokal-TV Nævn, maj 1995”. I FM’s arkiv. Samt 
brev fra Udvalget vedr. Lokal Radio og TV, dateret 22. maj 1995 til “Tilladelseshaverne på Kanal 60”, J. nr. 
94:434/8605-4-21, jf/kanal60. I FM’s arkiv. 
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“- Jeg er svoren modstander af networking mellem lokale tv-stationer, og jeg forlader ikke dette 
kontor som minister, uden at jeg har forhindret networking, eller i det mindste advaret kraftigt mod 
det, siger kulturministeren til Politiken. - Jeg kan se udenlandske koncerner komme væltende med 
amerikanske dollars eller svenske Kinnevik-kroner, hvis networking bliver tilladt. Det vil være en 
direkte invitation, til at komme ind på det danske tv-marked. Og det er det stik modsatte vi ønsker. 
Folk råber ikke på flere udenlandsk dominerede tv-kanaler. De vil have dansk kvalitets-fjernsyn, 
produceret af danskere og på dansk” (jeg fremhæver). 
 
Og Socialdemokratiets medieordfører Jytte Wittrock støttede sin minister ved til AudioVisuelle 
Media for oktober 1995 at udtale, at Socialdemokratiet var imod networking. 
 
Men var partiet nu det, når det kom til stykket? Jytte Hilden holdt den 18. oktober 1995 et meget 
udsædvanligt pressemøde i Kulturministeriet. Mødeindkaldelsen hed: 
 
“Kulturministerens Medietanker eller ’hvordan man sluger kameler’. Invitation til pressemøde”.  
 
Og videre: “På et pressemøde i kulturministeriet onsdag den 18. oktober 1995 kl. 14.30 vil 
kulturminister Jytte Hilden fremlægge sine overvejelser om en ny ordning på lokal tv-området”722. 
 
Når jeg citerer dette så omhyggeligt, er det fordi hun på mødet dels fremlagde sine egne tre 
modeller for lokal-tv – og Socialdemokratiets mediepolitiske udspil (jfr. afsnit 13.19.1), som der jo 
ikke var oplyst noget om i mødeindkaldelsen. Dette udspil blev også kun stedmoderligt behandlet 
ifølge Politikens referat næste dag. Lokal-tv var det afgørende. 
 
De tre modeller – “Laden stå til-modellen”, “Licensmodellen” og “Koncessionsmodellen” blev 
omdelt på møde med et forklæde med titlen “Ny lokal-TV-ordning”723. Heri stod der: 
 
“Udgangspunktet for overvejelserne om en ny lokal-TV-ordning er, at 
 

- det er vigtigt at bevare den lokale stemme i medielandskabet, 
- lokal-tv skal have vilkår, som gør det muligt at producere lokale programmer, 
- en ophævelse af netværks-forbuddet i praksis vil resultere i en tredje, (næsten) 

landsdækkende kanal, og 
- mediekoncentrationer skal modarbejdes. 

Den nuværende lokal-TV-ordning fungerer ikke særlig godt, fordi 
- stationerne skranter økonomisk, og 
- networking-forbuddet har vist sig nærmest umuligt at kontrollere”. 
 

Hvordan kunne alt dette så  bringes på fælles nævner? Og hvad var det for nogle kameler, der skulle 
sluges – for det skulle de jo, undertitlen på mødeindkaldelsen rummede ikke et spørgsmål, men en 
konstatering. Det var måden, der stod til diskussion. 
 
“Laden stå til-modellen” afviste hun med henvisning til, at “forbuddet nærmest er umuligt at 
kontrollere”. “Licensmodellen” nedlagde reelt lokal-tv, idet alle lokal-tv-frekvenser skulle 

 
722 Findes som Pressemeddelelse 17. oktober 1995, bilag 22, Kulturudvalget, alm. del. 1995-96. 
723 Forklædet og modeller findes som bilag til pressemeddelelse fra den 18. oktober 1995; det er bilag 25, alm. del, 
Kulturudvalget 1995-96. 
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overlades til TV 2’s regionale stationer. Disse skulle licensfinansieres – men ordningen redegør 
ikke for, hvad der så skulle ske med TV 2/Danmarks finansiering. Lokal-tv blev reduceret til 
vinduer i den ekstra regionale tv-kanal, og disse udsendelser skulle også licensfinansieres, idet 
lokale tv-reklamer i denne model var helt afskaffet. Men det var den lokale kontrol med nyhederne 
også. Og endelig indførte “Koncessionsmodellen” networking samt krav om en times daglig lokale 
nyheds- og aktualitetsprogrammer724. 
 
Trods den tilsyneladende åbenhed var dette en anbefaling af networking. Det var den eneste model, 
der gav mulighed for, at arbejderbevægelsen fortsat kunne få nogen indflydelse på lokal 
nyhedsformidling, og dermed kunne det store projekt i det mindste for endnu en tid holde skindet på 
næsen. 
 
Og hvad var det egentlig Jytte Hilden havde sagt til Politiken den 23. september? Hun ville ikke 
forlade hjørnekontoret i Kulturministeriet, uden at hun havde forhindret networking. Men hun 
havde tilføjet: “eller i det mindste advaret kraftigt mod det”. Og det gjorde Jytte Hilden via de tre 
modeller og via indholdet i den pressemeddelelse, hun udsendte efter pressemødet:  
 
“Networking på lokal-TV-området er reelt en sammenstykket 3. landsdækkende TV-kanal. Det kan 
vi lige så godt se i øjnene, og spørge os selv, om vi ønsker det, siger kulturminister Jytte Hilden. 
Der må sluges nogle kameler, hvis de oprindelige gode demokratiske tanker og folkelige idéer bag 
lokal TV skal videreføres. Respekt for det lokale engagement skal i højsædet”. 
 
Men det gamle romerske ord kan man sige, at Hilden “havde talt og frelst sin sjæl”725, men 
godkendt indførelse af networking og dermed åbnet for, at “udenlandske koncerner [kommer] 
væltende med amerikanske dollars”. Men hun havde måske også sikret, at arbejderbevægelsens 
engagement i lokal-tv fik endnu nogle års levetid. 
 
LO, der stod for hovedparten af bevægelsens pengetilførsel, var nemlig i gang med at revurdere 
hele indsatsen. I slutningen af oktober 1995 skulle LO holde kongres, og dagsordenens punkt 9 
omhandlede LO’s fortsatte støtte til medierne. Der var udsendt et oplæg med titlen “Medierne og 
fagbevægelsen. Baggrundsmateriale til LO’s 33. kongres” (LO 1995), og heri stod der: 
 
“Arbejderbevægelsens grundlæggere kæmpede for retten til ytringsfrihed. I morgen kommer 
kampen for lønmodtagerne til at stå om retten til at modtage alsidig, mangfoldig og troværdig 
information. Med andre ord: Hvem, der får magten over medierne og de kommunikationskanaler, vi 
alle er nødt til at benytte os af. Taber fagbevægelsen kampen, skabes en ny magtelite i Danmark, 
som får den hurtige og direkte adgang til al den fornødne viden, alle de rigtige informationer, de har 
brug for. Vi får nogle enkelte store danske og internationale mediegiganter, der kommer til at sidde 
på magten over, hvem der skal have adgang til alle herlighederne, og hvad det skal koste at få de 
informationer, man ønsker at modtage“ (s. 6). 
 
“Det er en stor kulturpolitisk udfordring, også for fagbevægelsen, at skabe medier og muligheder 
for at fastholde et fællesskab omkring det velfærdssamfund, de fleste gerne vil videreudvikle, og 
skabe lige adgang til de informationer der gør, at borgerne kan deltage aktivt i fællesskabet” (s. 11). 

 
724 I Socialdemokratiets mediepolitiske oplæg var networking for lokal-tv også tilladt, men kun for nyheder og 
aktualitetsprogrammer (Socialdemokratiet 1995, s. 2). Fint for bevægelsens målsætning, men ikke nok til at skaffe 
finansieringen. 
725 “Dixi et salvavi animam meam”. 
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“Også de elektroniske medier skal sikres alsidighed og mangfoldighed i holdninger og udbud både 
lokalt og [på] nationalt plan. Nationalt er det vigtigt at sikre de landsdækkende kanaler mulighed for 
at sende dansk producerede kvalitetsprogrammer. Forudsætningen for licensfinansiering er netop 
public service forpligtelser til kvalitet, alsidighed og seriøsitet. Det er ligeledes vigtigt at sikre et 
alsidigt og levende lokalt radio- og tv-miljø, der bl.a. styrker og udvider den lokale demokratiske 
debat og giver græsrødderne adgang til de elektroniske medier. Forudsætningerne er et økonomisk 
bæredygtigt grundlag baseret på licensfinansiering eller ligeværdige konkurrencevilkår på det 
kommercielle marked” (s. 15, jeg fremhæver).  
 
Her er resterne af den oprindelige strategi, jeg omtalte i afsnit 6.4. På det nationale plan støtter 
arbejderbevægelsen licensfinansieret public service  med kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, og 
på det lokale opbygger man egne radio og tv-stationer, der styrker og udvider den demokratiske 
debat i opposition til den borgerlige provinspresse. Kommerciel finansiering er man imod, da det på 
længere sigt vil skabe store danske og internationale mediegiganter. I starten var 
arbejderbevægelsen derfor imod et TV 2 med reklamer, medens man opbyggede sit eget net af 
lokal-tv-stationer. Da de borgerlige partier ville privatisere TV 2, forsvarede man stationen, da den 
kun kunne levere public service, hvis den var under statslig kontrol. På det lokale plan tvang 
økonomien bevægelsen til samarbejde med internationale mediegiganter, og hvis disse fortsat skulle 
opretholde det økonomiske sikkerhedsnet under fagbevægelsens nyhedsudsendelser, måtte 
networking accepteres726. Men networking ville sætte TV 2’s reklameindtægter under økonomisk 
pres. Det ville udløse krav om flere licensmidler til TV 2, og de kunne naturligvis ikke hentes hos 
DR, da det ville svække denne virksomheds udbud af public service broadcasting. En licensstigning 
synes derfor uundgåelig i denne optik, og ville Jytte Hildens bagland gå med til det? Hilden stod i 
en vanskelig situation, der ikke blev lettere af, at LO på kongressen klart meldte ud, at den hidtidige 
strategi var mislykkedes727, og at man nu ville holde tænkepause i et år, og så lægge op til en ny 
mediestrategi728. 
 

 
726 Per Jauert og Ole Prehn var i august 1995 anmodet om at analysere arbejderbevægelsens indsats inden for de 
elektroniske medier med henblik på LO’s kongres i slutningen af oktober. Deres konklusion var yderst negativ: “For 
bevægelsens tv-stationer konkluderer rapporten, at samtlige de tilknyttede tv-stationer i realiteten er gået fallit og kun 
holdes oven vande af kortfristede kreditter og langmodige investorer samt i et vist omfang bidrag fra 
produktionsselskaber. En fremskrivning inden for lokal-tv-området består i alt væsentligt af to muligheder, nemlig en 
videreførelse af status quo og en etablering af et netværk. 
Status quo modellen levner ikke kommercielle lokal-tv-stationer overlevelsesmuligheder bortset fra i København. Det 
giver derfor sig selv, at lokal-tv i øvrigt vil være græsrods-eller værkstedsorienteret, finansieret via offentlige tilskud 
samt tilskud fra organisationer m.v. En netværksmodel vil som tidligere berørt bestå i, at der opbygges et system, der i 
virkeligheden vil være en landsdækkende kanal, hvor næsten hele programfladen vil udgøres af centralt producerede og 
udsendte programmer med lokale vinduer til nyheder og måske (hvis det bliver et krav) vinduer til lokale ikke-kommer-
cielle produktioner. Arbejderbevægelsens rolle på dette marked kan ikke være at indgå i drift af sådanne stationer eller 
et sådant netværk. Det må overlades til den kapital, der er sat i verden for at bedrive medievirksomhed for mediernes og 
pengenes skyld. For så vidt bevægelsen ønsker at spille en rolle inden for tv, må der derfor satses på 
entreprisemarkedet, hvor der synes at være mere attraktive muligheder i at opbygge en kompetence i forhold til 
Danmarks Radio og TV 2, herunder eventuelt TV 2s regioner, som må forventes under en eller anden form at få udvidet 
deres sendetid” (Jauret & Prehn 1995b, s. 102-03). 
727 I forordet til LO 1996, der er underskrevet af formand Finn Thorgrimson og næstformand Hans Jensen, står der 
direkte, at “flere af fagbevægelsens eksperimenter på medieområdet har slået fejl” (s. 7). Og til Ekstra Bladet udtaler 
Hans Jensen den 26. oktober: “- Vi må konstatere, at vi ikke er i stand til at opretholde et kvalitets-niveau med LO-
penge. – Har det været spild af penge? – Nej det. Ja, det ved jeg ikke rigtig. Vi må i hvert fald erkende, at vi ikke kunne 
løse opgaven”. 
728 Politiken den 21. oktober 1995 med rubrikken “Time-out for LOs blade tv og radio”. 
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Jytte Hilden accepterede således efter mange kvaler networking i slutningen af 1995.  Derved 
skabte hun mulighed for de kommercielle lokal-tv-stationers overlevelse uden for hovedstaden og 
sikrede, at der kunne sendes lokale nyheds- og aktualitetsprogrammer. Herved var endnu  en del af 
opmålingen af det fremtidige medielandskab på plads.  
 
Tilbage stod alene spørgsmålet om den fjerde radiokanal og en evt. deling af DR i en radiodel og en 
tv-del. Den eventuelle deling var regeringspartierne ikke enige om, så Hilden havde som minister 
svært ved at melde ud på det punkt. 
 
Men ellers var der stor enighed, og Hilden havde givetvis ret, når hun udtalte, at “jeg er sikker på, at 
vi forholdsvis nemt kan opnå et bredt medieforlig fra i hvert fald SF til De konservative, men her 
som i alle andre diskussionen om tv, er knasten lokal-tv” (Politiken, den 19. oktober 1995.). 
 
Og hvad blev der så af Venstres forslag om helt at privatisere TV 2/Danmark, det forslag som DR 
helhjertet støttede?  
 
Det forsvandt fra debatten – tilsyneladende. Det overvintrede nemlig i en skuffe i Kulturministeriet 
og dukkede op igen, da de mediepolitiske forhandlinger for alvor gik i gang i marts måned 1996. 
Det fortæller jeg straks mere om, men først gennemgår jeg Jytte Hildens egne svar på de 
mediepolitiske spørgsmål. 
 
13.19.4. Mediesvar -pejlemærker 
Titlen var “Mediesvar. Pejlemærker”729, og det blev fremlagt den 14. december 1995 - næsten det 
seneste tidspunkt, hvis Jytte Hilden skulle overholde løftet om, at drøftelserne skulle startes inden 
udgangen af 1995. 
 
Hovedpunkterne var disse: 
 
• DR og TV 2 opretholdes som selvstændige institutioner. TV 2-regionerne bliver i TV 2-familien. 
TVR lægges ind under TV 2/Danmark, og Radiofonden samt TV 2-fonden nedlægges. DR og TV 2 
skal kunne oprette datterselskaber. Den tredje tv-kanal anvendes til digital distribution, DR og TV 2 
får hver to kanaler.  
• Lokalradio får tilladelse til networking af nyheder og natradio. 
• Public service-virksomhederne pålægges at udarbejde et public service-regnskab, og der oprettes 
et “Medieombud”, som skal vurdere public service-regnskaberne, støttet af et råd af lytter- og 
seerrepræsentanter. 
 
Det var de håndfaste dele af udspillet. Dertil kom en række uafklarede spørgsmål, hvor udspillet var 
uldent: 
 
• “Spørgsmålet om en eventuel opdeling af DR i en radio- og en TV-organisation vil indgå i de 
politiske forhandlinger”. 
• “Anvendelsen/tildelingen af den 4. FM kanal vil indgå i de politiske forhandlinger”. 
• “Det undersøges, om TV 2-landsdækkende kan omdannes til et statsejet aktieselskab”. 
• “TV 2’s statslån til etableringen på 527 mio. kr. omdannes om muligt til ansvarlig kapital i TV 2 
A/S”. 

 
729 Kulturministeriet: “Mediesvar. Pejlemærker. Regeringens udspil og fremtidens åbne medielandskab. December 
1995. Uden journalnummer. I FM’s arkiv. 
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• Og som tillæg til Jytte Hildens Mediesvar var et dokument med titlen ”Kommissorium for 
kulturministeriets lokal-tv-udvalg”730. 
 
“Kulturministeren nedsætter et udvalg til at undersøge mulighederne for en ny ordning på lokal-tv-
området. Udvalget består af 7 medlemmer hvoraf 3, herunder formanden [det blev Mette Koefoed 
Bjørnsen, tidligere forligsmand], udpeges af ministeren. TV 2’s regionale stationer udpeger 2 
medlemmer, og lokal-tv-organisationerne udpeger 2, der repræsenterer de kommercielle og de ikke-
kommercielle stationers interesser. Desuden nedsætter ministeren en følgegruppe med 
repræsentation af organisationerne på lokal-tv-området, af TV 2’s regioner og af andre berørte 
parter. [...] Udgangspunktet for udvalgets overvejelser er, at lokal-tv og TV 2’s regionale stationer 
samarbejder om anvendelsen af de lokale tv-frekvenser”. [...] Kulturministerens lokal-tv-udvalgs 
arbejde skal være afsluttet 1. april 1996”. 
 
Altså et svar, der forsøger at isolere en række “sikre” elementer, som ministeren tilsyneladende vil 
står fast på. Og som er suppleret af andre, der giver forligspartnerne mulighed for fingeraftryk. Så 
vidt, så godt. Men den nye udvalg ville reelt udsætte forhandlingerne i endnu tre måneder. 
 
Modtagelsen blev, som enhver kunne forudse. 
 
De Konservatives mediepolitiske ordfører Torben Rechendorff kaldte det “en syltekrukke, der skal 
undersøge problemstillinger, som for længst er beskrevet i tonsvis af rapporter”. Venstres Helge 
Sander fandt det pinligt, at regeringens lovforslag om fremtidens elektroniske medier endnu engang 
bliver forsinket, og han mente som Rechendorff, at udvalget skulle afklare de problemer, som 
regeringen ikke selv kunne løse internt731. 
 
De kommercielle lokale tv-stationer var nærmest rasende. Formanden for Danmarks Loklal TV 
Forening, Peter A. Petersen fra TV-Aalborg sagde, at foreningen ikke længere har tillid til 
kulturministeren. “Udvalget er overflødigt og vil i bedste fald blot forsinke arbejdet. Alle sten er 
vendt, og vi må erkende, at vi har fået en kulturminister, der hellere vil blokere og forsinke end 
udvikle”. [...] Hver måned lukker en lokal tv-station. TV Svendborg [ejet af SiD] drejer nøglen om 
fra årsskiftet, og så er vi 10 tilbage. Folketingets partier bør ikke fortsat kunne se på dette 
vanvid”732. 
 
13.19.5. Hildens udspil af 20. marts 1996 
Som forventet blev forhandlingerne udskudt, da alle høfligt ventede på, at Mette Koefoed Bjørnsen-
udvalget skulle slutte sit arbejde. I mellemtiden igangsatte Jytte Hilden et større udredningsarbejde 
på embedsmandsplan. Den 27. februar 1996 fik hun godkendt i regeringens økonomiudvalg, at hun 
kunne nedsætte en styregruppe, der skulle “analysere økonomiske og andre spørgsmål ved en 
eventuel omdannelse af TV 2 til statsligt aktieselskab, idet udgangspunktet er, at statslånet til TV 2 
på 528 mio. kr. konverteres til aktiekapital”. Styregruppen bestod af fire embedsmænd fra 
Kulturministeriet, to fra finansministeriet og to fra Kammeradvokaten samt bistand fra “en finansiel 
rådgiver” (Price Waterhouse/Seir-Petersen)733. Som del af analysen blev der igangsat to mindre 
delprojekter. Det var for det første en udredning af de EU-retlige konsekvenser af at omdanne TV 

 
730 Kommissorium for kulturministeriets lokal-tv-udvalg. december 1995. J. nr. 94:428/8500-11. I FM’s arkiv. 
731 Citat og referat fra Ritzaus telegram den 14. december 1995, kl. 15:49. 
732 Ritzau samme dag kl. 19:18. 
733 Jfr. Finansminister Mogens Lykketoft svar til Rigsrevisionen, se afsnit 13.17.2. 
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2’s statslån til aktiekapital og af muligheden for begrænse ejerkredsen til danske aktionærer. Og for 
det andet ønskede hun endnu engang beregninger af, hvad network ville koste TV 2, og om det 
kunne kompenseres via lempede reklameregler. Jeg ser først på delprojektet om de EU-retlige 
spørgsmål. 
 
13.19.5.1. Kammeradvokatens notat om TV 2 og statsstøtte 
Allerede den 12. februar 1996 havde Kulturministeriet anmodet Kammeradvokaten om at 
undersøge to spørgsmål i tilknytning til omdannelse af TV 2/Danmark til et statslige aktieselskab734. 
Det var: 
 
“om konvertering af statslånet til aktiekapital og blandingsfinansieringen indebærer problemer i 
forhold til EU’s statsstøtteregler, og 
 
om det i tilfælde af hel eller delvis overdragelse af aktiekapitalen til private er muligt at begrænse 
ejerkredsen til danske aktionærer”(s. 1-2). 
 
Først gennemgår kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen de gældende lovbestemmelser, og han 
lægger derefter følgende til grund for sin vurdering: 
 
at finansiering via licens og reklameoverskud fortsætter, 
at public service forpligtelserne opretholdes, 
at restriktionerne på TV 2’s reklameregler ikke ophæves (forbud imod breaks, begrænset tid, forbud 
imod reklamer for bl.a. øl og lægemidler). 
 
Derimod forudsætter han, at den eksisterende skattefrihed ophører, men at selve transaktionerne i 
forbindelse med omdannelse til A/S ikke skal beskattes. 
 
TV 2 har således nogle pligter og nogle forbud, der pålægger TV 2 ekstra udgifter og svækker 
indtægterne. Det er udgifter til levering af et public service-udbud og manglende indtægter pga. 
reklamerestriktionerne. 
 
I modsætning hertil vil der befinde sig et statsligt støtteelement i en ny ordning: TV 2 vil fortsat 
modtage licensindtægter, mens frihed for at betale renter og udskydelse af afdragsbetaling på 
etableringslånet vil ophøre. 
 
Hagel-Sørensen fortsætter med at henvise til, at “statsstøtte er kun ulovlig, hvis den er 
konkurrencefordrejende og kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater” (s. 6, jeg fremhæver). 
De fordele, TV 2 har, vil uden tvivl af Domstolen blive anset for at være “mærkbare 
foranstaltninger”, og der er derfor tale om ulovlig statsstøtte735. Men altså statsstøtte. 
 

 
734 Jeg citerer i det følgende fra Kammeradvokatens svar af 27. marts 1996: “TV 2 – omdannelse til statsligt 
aktieselskab – visse EU-retlige problemstillinger”, Kammeradvokatens journal nr. 36-2862 HS/NHN/bs. I FM’s arkiv. 
735 Dette er ikke en korrekt gengivelse af statsstøttereglerne, jfr. senere. Kammeradvokaten burde have skrevet 
“uforenelig”, idet ulovlighed alene optræder ved en ikke-anmeldt støtte. Som fremhævet flere gange er spørgsmålet om 
ulovlighed/uforenelighed helt afgørende for hele historien om TV 2 og EU, og som også nævnt i afsnit 11.10, er der 
imidlertid ofte usikkerhed omkring terminologien, som det ses her.  
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Hvordan var Kommissionens praksis på dette tidspunkt i marts 1996, når det gjaldt statslig 
finansiering af tv-virksomheder med public service-forpligtelser? Hvad kunne kammeradvokaten 
støtte sig til? 
 
Svaret er, at der ikke fandtes nogen beslutningspraksis på området (se kapitel 12). Kommissionens 
Beslutning i sagen med Portugals støtte til RTP blev først kendt den 2. oktober 1996, da 
Kommissionen udsendte en pressemeddelelse med et resumé (IP/96/882).  
 
Imidlertid var Maastricht-traktaten trådt i kraft og undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra d var 
gældende (se afsnit 12.4). Kammeradvokat Hagel-Sørensen gør opmærksom på, at Kommissionen 
via denne bestemmelse kan fastslå, at støtte til fremme af kulturen er forenelig med fællesmarkedet, 
når den ikke ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene i Fællesmarkedet i et omfang, der strider 
mod den fælles interesse (s. 6, jeg fremhæver). 
 
Som jeg har gennemgået det i afsnit 12.5, havde Kommissionen i forlængelse af netop denne nye 
bestemmelse i marts 1995 rundsendt Arbejdspapiret “Preparing for the information society: 
guidelines on state aid for the arts and culture, with particular reference to the audio-visual sector” 
(DG IV 1995)736. 
 
Kammeradvokaten gør opmærksom på, at dette er et arbejdsdokument, - “men man kan nok gå ud 
fra, at Kommissionens praksis vil svare til det i udkastet anførte” (s. 7). 
 
I dokumentet anlægges den såkaldte kompensationstankegang. “Hvis støtten blot kompenserer for 
de yderligere omkostninger, radio- eller tv-stationen har pådraget sig ved at opfylde sin forpligtelser 
til at yde en offentlig tjeneste (herunder reklamerestriktioner), [...er] offentlig finansiering ikke [...] 
ensbetydende med statsstøtte” (s. 7).  
 
En videreførelse af blandingsfinansieringen er derfor ifølge Kammeradvokaten ikke i sig selv 
ulovlig (jeg fremhæver), hvis den begrænses til det kompenserende beløb. 
 
Kammeradvokaten henviser herefter til, at Kommissionen medgiver, at det kan være vanskeligt, 
hvis ikke umuligt at afgøre, om det er tilfældet. Kommissionen vil derfor, som den selv anfører i 
Arbejdspapiret, begrænse sig til at påse, at Medlemsstaterne skaber stabile og forskriftsmæssige 
økonomiske rammer med krav om egentlig finansiel disciplin og uden ad hoc-løsninger som f.eks. 
underskudsdækning. I så fald vil Kommissionen anse statslig finansiering for forenelig statsstøtte. 
 
Finansiel disciplin kræves efter Kammeradvokatens analyse særligt, hvis statens tilskud kan 
anvendes til at sælge reklameplads til dumpingpriser737. Ligeledes må det hindres, at TV 2 i 
fremtiden sælger attraktive tv-programmer til underpriser i konkurrence med private kommercielle 
aktører. Der kræves derfor vandtætte skotter mellem public service-økonomien og økonomien i 

 
736 Jeg har via anmodning om aktindsigt fået oplyst, at Kulturministeriet var i besiddelse af Arbejdspapiret, som 
ministeriet havde modtaget fra DR den 27. juni 1995. DR havde modtaget det fra EBU. Ministeriet har ikke kunne 
identificere nogle dokumenter i tilknytning til Arbejdspapiret, og det kan således ikke dokumenteres, om ministeriet har 
drøftet Arbejdspapiret og forberedt et indlæg til det møde om Arbejdspapiret, som Kommissionen har oplyst, at den 
afholdt med Medlemsstaterne den 4. juli1995 (jfr. afsnit 12.3). Svar på anmodningen via brev fra Lene Gelting, 
Kulturministeriet, den 21. januar 2019, j. Nr. 19/00097-4. i FM’s arkiv. 
737 Som bekendt blev dette et af kernepunkterne i SBS’s klage til Kommissionen i april 2000, jfr. afsnit 21.4.5. 
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kommercielle aktiviteter. Skotterne skal etableres ved, at der i loven, der fastlægger omdannelsen til 
aktieselskab, opstilles et budget- og regnskabsreglement. 
 
Som det ses er dette en rimelig god fremlæggelse af statsstøttereglerne, som de blev tolket af 
Kommissionen på dette tidspunkt, og endvidere en implicit forudskikkelse af det uvejr, TV 2 senere 
skulle sejle ind i, og som i hvert fald midlertidigt har sat skuden på grund. 
 
Herefter kommer en vel gennemtænkt advarsel. Regelmæssig dækning af driftsunderskud vil være 
ulovlig statsstøtte, som Hagen-Sørensen indirekte citerer Kommissionen for, igen med min 
fremhævelse. Ved at omdanne TV 2 til et statsligt aktieselskab under de nævnte betingelser, skal det 
derfor sandsynliggøres, at aktieselskabet er levedygtigt på længere sigt uden ekstraordinære 
tilførsler af statsmidler ud over den på forhånd aftalte licens. Og det vil endvidere være en 
forudsætning for et levedygtigt statsligt aktieselskab, at statslånet konverteres til aktiekapital.  
 
Da det ikke på forhånd helt kan udelukkes, “at en konvertering af statslånet til aktiekapital og en 
videreførelse af blandingsfinansieringen vil være i strid med EU’s statsstøtteregler, må et lovforslag 
om omdannelse til statsligt aktieselskab som forudsat af ministeriet anmeldes for Kommissionen i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88” (s. 10). 
 
Jeg skal opholde mig lidt ved denne fremstilling, der i forbindelse med dansk lovgivning om public 
service broadcasting er ganske usædvanlig – i hvert fald på dette tidspunkt. 
 
Langt hen ad vejen er den præcis og fremsynet. Der er dog to problemer.  
 
Det første problem er, at dokumentet ikke skelner klart imellem, om en statsstøtte er 
forenelig/uforenelig eller lovlig/ulovlig (afsnit 4.9). Det er således helt korrekt, når 
Kammeradvokaten slutter sin fremstilling af det første af ministeriets spørgsmål med at pege på, at 
ordningen bør anmeldes til Kommissionen. Hvis der er selv den mindste tvivl om statsstøtte, bør det 
ske. Men Kammeradvokaten nævner ikke, hvad konsekvensen er, hvis de danske myndigheder ikke 
gør det. Nemlig at ordningen i så fald ville være ulovlig, og at støtten derfor kan kræves betalt 
tilbage. Jeg erindrer om, at Kommissionen ganske kort tid forinden, nemlig i juni og november 
1995 havde mindet medlemsstaterne om, at ulovlig statsstøtte vil kunne blive krævet betalt tilbage 
(se afsnit 12.3738). Men hvis ulovligheden ikke opstår, fordi ordningen falder ind under en af 
undtagelsesbestemmelserne, således som kammeradvokatens fremstilling implicit påstår med 
henvisning til artikel 87, stk. 3, litra d, er der ingen problemer for Danmark. Som fremhævet 
gentagende gange er det imidlertid forkert. En undtagelsesbestemmelse for statsstøtteforbuddet kan 
gøre en ordning forenelig, men ikke lovlig. Den vil – hvis den ikke er notificeret og godkendt af 
Kommissionen ved en endelig Beslutning – fortsat være ulovlig, selv om den er forenelig739. 

 
738 “Den nationale domstol kan alt efter omstændighederne og i overensstemmelse med de gældende nationale 
retsforskrifter og Domstolens retspraksis [...] træffe foreløbige forholdsregler, f.eks. ved at beordre indefrysning eller 
tilbagebetaling af penge, der er udbetalt ulovligt, og tilkende de parter, hvis interesser er blevet skadet, erstatning” (pkt. 
10 i Meddelelsen om samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen i statsstøttesager” fra november 
1995). Jfr. også Meddelelse fra Kommissionen til Medlemsstaterne i EFT 1995/C 156/5 af 22. juni 1995 om supplement 
til de nærmere regler for anmeldelse af støtte og for proceduren i forbindelse med støtte udbetalt i strid med 
procedurereglerne i EØF-traktatens artikel 88, stk. 3. Her står: “Kommissionen [forbeholder] sig ret til […] også at 
træffe en midlertidig beslutning, der pålægger Medlemsstaterne at tilbagesøge den støtte eller den del af en støtte, der er 
blevet udbetalt i strid med procedurereglerne”. Begge Meddelelser er således før Kammeradvokatens skrivelse. 
739 Jfr. Kommissionens næsten samtidige Beslutning i FFSA-sagen, offentliggjort i EFT den 7. oktober 1995, der viser, 
at Kammeradvokaten ikke var alene på den glatte is i dette spørgsmål. Se afsnit 12.7.1. 
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Til denne pointe kommer en anden muligvis nok så vigtig for TV 2’s historie. Hvis 
Kammeradvokaten havde opholdt sig lidt længere ved anmeldelsespligten, ville han måske have 
bemærket, at TV 2-loven ikke var anmeldt i forbindelse med lovvedtagelsen og starten af TV 2-
systemet i 1986. Hele TV 2-ordningen var derfor ulovlig, selv om den evt. var forenelig ( - hvis det 
var en statsstøtteordning, se kapitel 11 og 19). Og hvis Danmark derfor i midten af 1996 havde 
henvendt sig til Kommissionen for at få en løsning på dét problem, er det ikke let at vide, hvordan 
Kommissionen havde reageret. Gode råd ville uden tvivl have været dyre, men måske kunne de 
betales på det tidspunkt, og TV 2’s historie have da udviklet sig meget anderledes, end det skete. 
Jfr. senere i afsnit 13.19.6 om embedsmændenes overvejelser om at notificere TV 2’s omdannelse 
til A/S til Kommissionen. 
 
Det andet problem hænger sammen med det første. Kammeradvokaten synes heller ikke at skelne 
mellem om en statsstøtteordning er forenelig, eller om der slet ikke er tale om en statsstøtteordning, 
fordi den statslige finansiering ikke er støtte, men kompensation for udførelse af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse. 
 
Hvis blandingsfinansieringen begrænses til de ekstra udgifter, der medgår til at levere den pålagte 
tjeneste, er der ifølge Kommissionens Arbejdspapir, som Kammeradvokaten tager udgangspunkt i, 
ikke tale om statsstøtte, men om kompensation. Er der tale om kompensation er det ikke nødvendigt 
at vise, at omdannelse til statsaktieselskab var en forudsætning/nødvendighed for at TV 2 blev et 
levedygtigt selskab – en implicit henvisning til artikel 86, stk. 2. Og hvis underskudsdækningen 
indskrænkes til det, der er nødvendigt for at opretholde virksomheden, så den fortsat kan levere den 
ønskede tjeneste, og hvis underskudsdækningen ikke har karakter af ad hoc-ordninger, men er 
beregnet på forhånd via gennemsigtige principper, er der ikke tale om støtte, men kompensation. 
 
Den sidste side i Kammeradvokatens skrivelse gennemgår kort det andet spørgsmål om hele eller 
dele af aktiekapitalen kan overdrages alene til danske statsborgere. Det afvises naturligvis – som det 
skete i bilaget til Medieudvalgets Betænkning1300 (se afsnit 13.16.3) – da det ville være et brud på 
EF-traktatens artikel 12 og 56. 
 
Når det sidste spørgsmål skal besvares af Kammeradvokaten kunne det skyldes, at Jytte Hilden og 
hendes ministerium ville være dækket ind, hvis en privatisering a la Venstres forslag (afsnit 
13.18.2), skulle komme på dagsordenen i de videre forhandlinger. Der var naturligvis også den 
mulighed, at Hilden selv havde en hel eller delvis privatisering af TV 2/Danmark i tankerne. DR’s 
ønsker om sikkerhed for en tilstrækkelig mængde licenspenge kunne her spille ind, og 
Socialdemokratiet havde varme følelser for DR. Den værste situation måtte desuden for enhver 
kulturminister være “to underfinansierede, licensbetalte og ukoordinerede kanaler”. 
 
13.19.5.2. Nye beregninger af TV 2’s reklameindtægter 
Ud over de EU-retlige forhold omkring statsstøtte havde Jytte Hilden også ønsket nye beregninger 
af den negative effekt, networking ville få på TV 2’s reklameindtægter og af, hvad lempelser i 
reklamerestriktionerne kunne indbringe. 
 
Beregningerne blev gennemført i marts-april 1996 under Price Waterhouse/Seier-Petersen’s ledelse 
og med bistand af TVR’s direktør Henrik Dyring og Regnegruppens formand Frands Mortensen740.  

 
740 Telefax fra Price Waterhouse med bilag fra TVR fra 26. marts 1996 til Frands Mortensen, svar fra Frands Mortensen 
af samme dato, ny telefax fra Price Waterhouse af 12. april 1996. Den endelige rapport fra Price Waterhouse/Seier-
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Udgangspunkt var tallene i Regnegruppens rapport, og efter at de var justeret og omregnet til 
løbende priser, var der enighed om følgende talrække, der blev opstillet under forudsætning af fuld 
gennemført networking og øget satellit-konkurrence: 
 
Tabel 13.44. TV 2’s mindskede indtægter ved fuld gennemført networking i perioden 1997-2000 i mio. kr. 
 
   1997  1998  1999  2000   
Uden networking  1051  1059  1099  1122 
Med networking  1034  1004  922  897 
Forskel   17  55  177  225 
 
 
TVR havde også foretaget beregninger af konsekvensen af lempelse af restriktionerne i 
reklamereglerne.  
 
Forøgelse af reklametiden fra 10 til 15% 
TVR viste, at den solgte reklametid i 1995 udgjorde 5% af sendetiden, hvad der var langt fra loftet 
på de tilladte 10%. Det er dog ikke udtryk for, at der aldrig var udsolgt, det var der nemlig i fem af 
årets 12 måneder. Problemet er, at der er for få programmer, som blokkene kan placeres imellem. 
“TV 2 kunne selvfølgelig programlægge med kortere udsendelser, så der blev plads til flere 
reklameblokke, men dette ville formentlig medføre en så mærkelig programplan, at seerne ville 
flygte”. Et alternativ var derfor at øge længden af blokkene. Lange blokke fører imidlertid til, at 
seerne forsvinder fra kanalen. Tal fra Gallups TV-meter viste, at blokke på 4 minutter var det 
optimale. En forøgelse fra tre til fire minutter øgede frafaldet fra 18% til 19%, men blev blokken 
øget til fem minutter, steg frafaldet yderligere fra 19% til 24%. 
 
Konklusionen var, at en forøget reklamesendetid ikke i sig selv ville have nogen positiv effekt.  
 
Tilladelse til reklamering for øl, vin og håndkøbsmedicin 
Udgangspunkt for beregningerne var TV 2’s daværende andel af reklameindtægten fra konfekture 
og fødevarer. Den lå på henholdsvis 78% og 73%. Desuden mente TVR at kunne vise, at TV 2 
havde ca. 73% af indtægterne fra tv-reklame for varer, der optrådte hos både TV 2, TV3 og lokal-tv. 
Det gav følgende opstilling i mio. kr.741. 
 
Tabel 13.45. TVR’s mulige omsætningsfremgang ved tilladelse af tv-reklamer for visse produkter i mio. kr. 
 
   Samlet   TV’s   TV 2’s 
   omsætning  andel   andel 
      76%   73% 
 
Håndkøbsmedicin 39,2   29,4   21,5 
Vin   31,5   23,7   17,3 
Øl   74,0   55,6   40,6 
I alt   144,8   103,6   79,3 
 
 

 
Petersen til Kulturministeriet har jeg forgæves søgt om aktindsigt i. Afslag sendt den 23. september 2009 fra 
Kulturministeriet, J. nr. 2004-24341-9 med henvisning til Lov om TV 2/Danmark A/S, § 6, jfr. Indledningens afsnit om 
kildemateriale. 
741 Her gengivet efter TVR’s opstilling, der som det ses rummer flere mindre regnefejl. 
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Reklamer i “bløde breaks” i udsendelserne 
TV 2 og TVR ønskede ikke traditionelle breaks i udsendelserne, da “seerne er meget imod, at film 
og serier afbrydes af reklamer”. Derimod ville “bløde breaks” i “naturlige pauser” næppe være til 
irritation for seerne. 
 
“Vi mener det er muligt at lave ’bløde breaks’ i følgende udsendelsestyper, uden at dette vil være til 
irritation for seerne: 
  
• Sportsprogrammer (fodbold, badminton, boksning, håndbold etc.) 
• Gameshows (Lykkehjulet, Jeopardy, Mandagschancen etc.) 
• Underholdningsprogrammer (Eleva2ren, Linen ud, I hælene på, Puls etc.)”. 
 
TVR vurderede, at bløde breaks tilsammen ville kunne give ca. 110 mio. kr. på årsbasis. 
 
Frands Mortensen var ikke enig og mente, at en sådan beregning var usædvanlig usikker. 
Beregningen hviler ikke engang på skønnede udviklinger i programfladens sammensætning – dvs. 
at man ikke ved hvor mange udsendelser med “bløde breaks”, der er tale om. Og hvad ville 
kannibaliseringen af den øvrige programflade føre til? 
 
Hvis TV3 skulle følge de danske regler 
Til sidst havde TVR beregnet, hvad det ville betyde for TV 2, hvis TV3 blev tvunget til at følge de 
danske reklameregler. Udgangspunktet var da antallet af ugentlige seerminutter til reklamerne samt 
prisniveauet. 
 
Tabel 13.43. TV3 omsætning ved danske reklameregler i mio. kr. i 1995 
 
  Seertid  Prisniveau  Omsætning 
TV 2  463 (100) 100   1055 
TV3  119 (26)  78   212 
 
TV3’s indtægt er således beregnet til 212 mio. kr., men den var ifølge TVR 321 mio.kr. i 1995. 
Konkurrencefordelen var derfor på ca. 110 mio.kr. 
 
TVR slutter med at pege på, at “det er [...] bemærkelsesværdigt, at værdien af ’bløde breaks’ præcis 
modsvarer værdien af, at TV3 følger de danske regler på trods af, at beregningsmetoderne er 
forskellige. Det giver selvfølgelig beregningerne en god face value”. 
 
Price Warterhouse/Seier-Petersen vurderede herefter disse resultater, og den finansielle rådgivers 
konklusioner indgik senere i den nævnte arbejdsgruppes indstilling742. 
 
13.19.5.3. Første udkast til aftale om ny mediepolitik af 20.marts 1996 
I løbet af marts 1996 steg presset på Jytte Hilden om snarest at komme med det længe ventede og 
ofte udsatte mediepolitiske udspil, og med datering den 20. marts sendte hun omsider det første 
“Udkast til Aftale om ny mediepolitik” til ordførerne743. Undersøgelser af EU-problemerne og af 
reklameindtjeningen var, som det er fremgået, ikke afsluttet på dette tidspunkt, og det samme gjaldt 

 
742 Selve rapporten har jeg som nævnt ikke fået adgang til, men ministeriets anvendelse af den vil senere fremgå. 
743 Kulturministeriet: Udkast til Aftale om ny mediepolitik. J. Nr. 94: 428/8500-11. 7. kt., VGP. dateret 20. marts 1996. 
I FM’s arkiv. 
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Mette Koefoed Bjørnsen-udvalgets arbejde. Men nu mente Hilden åbenbart, at sagen ikke kunne 
udskydes længere, eller også lå der strategiske hensyn bag fremlæggelsen (se senere)744. 
 
Indholdet i udkastet var ikke meget anderledes end Hildens eget Mediesvar. 
 
Angående DR og TV 2 
Danmarks Radio og TV 2 opretholdes i udspillet som selvstændige institutioner. DR med både en 
radio- og en tv-afdeling. Al snak om sammenlægning og om deling af DR blev hermed afvist. TV 
2-regionerne bliver i TV 2-familien. Den organisatoriske løsning besluttes i forbindelse med TV 2’s 
omdannelse til aktieselskab. TVR lægges ind under TV 2. Radiofonden og TV 2-fonden sløjfes, og 
budgetrammesystemet afskaffes. Om TV 2/Danmark står der: 
 
“TV 2 søges omdannet til et statsligt aktieselskab. Etableringsgælden på 527 mio. kr. søges 
konverteret til aktiekapital, og der søges om nødvendigt tilført yderligere kapital til etablering af et 
økonomisk velkonsolideret selskab, der har mulighed for at klare sig som en dansk public service-
kanal. TV 2 finansieres ved reklameindtægter og licensmidler” (s. 1, Udkastets punkt. 3). 
 
Til punktet fandtes en note, der fortæller, at Kulturministeriet, som jeg har vist, har igangsat et 
økonomisk-juridisk arbejde for at undersøge muligheden for og de økonomiske konsekvenser af at 
omdanne TV 2 til et aktieselskab. Undersøgelsen forventes afsluttet primo april. 
 
Dette punkt 3 i udkastet er formuleret forsigtigt og antydningsvist. Hvorfor skal selskabet klare sig 
“som en dansk public service-kanal”? Hvis det var staten, der ejede alle aktier, var det 
selvindlysende, at den var dansk. Jeg tolker det således, at den yderligere kapital, der søges tilført 
“om nødvendigt” kunne være privat kapital, måske endda udenlandsk privat kapital. Udkastet 
rummer således en tanke om en delvis privatisering af TV 2, hvad der kan ses som en tilnærmelse 
til De Konservative. Jeg bemærker endvidere, at TV 2 skal finansieres af både reklamer og licens, 
hvad der også var udgangspunktet for den opgave, ministeriet den 12. februar 1996 havde stillet 
Kammeradvokaten. 
 
Udkastet gav endvidere DR og TV 2 ret til at drive teletjenestevirksomhed og ret til at oprette 
datterselskaber, der kan indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre 
organisationer “på konkurrencemæssige vilkår” – måske igen en hensyntagen til De Konservatives 
ønsker eller forudseende embedsmands-logik. 
 
I forbindelse med nedlæggelse af Radiofonden skal der overføres midler til både DR og TV 2 til 
digitalisering af produktionsapparatet. 
 
Endelig skal der skabes uomtvistelig hjemmel i loven til, at DR og TV 2 kan etablere nye satellit-
kanaler, jfr. det tidligere delforlig mellem regeringen og SF fra 20. januar 1995 (afsnit 13.16.2.2). 
 
Den tredje tv-kanal 
Frekvenserne anvendes til digital distribution af et antal landsdækkende tv-kanaler. DR og TV 2 får 
hver to kanaler. Hvis der findes mulighed for flere tv-kanaler – hvad der ikke var udelukket, da den 
tekniske udvikling gik med stormskridt på dette område – skal de tildeles andre end DR og TV 2. 

 
744 Fra Mette Koefoed Bjørnsen-udvalget var det sivet, at man ikke kunne nå til enighed, og Søren Hansen, 
Socialdemokratiets mediepolitiske ordfører, havde til pressen udtalt, at “vi er helt klar til at forhandle networking 
igennem”. Begge oplysninger i Det fri Aktuelt den 9. marts 1996. 
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Dvs. mulighed for en landsdækkende digital, privat og kommerciel tv-kanal – ad åre. Igen med et 
blik på De Konservatives forslag. 
 
Public service-krav 
DR og TV 2 pålægges “øget engagement i dansk filmproduktion, i form af en fortsættelse af den 
gældende aftale mellem DR, TV 2 og Filminstituttet”. Det ser således ud til, at der her ikke er tale 
om en frivillig aftale, som DR og TV 2 kan indgå som en del af bestyrelsernes administration af 
budgettet, men om en pligt, der bliver en del af mandatet. 
 
Både DR og TV 2 skal “øge anvendelsen af uafhængige producenter”.  
 
For TV 2 må det betyde en nedgang i anvendelsen af de regionale stationer som 
programleverandører til fordel for de uafhængige producenter. For DR gjaldt på dette tidspunkt 
alene TV-Direktivets kvotebestemmelser, sådanne fandtes ikke i den gældende Vedtægt fra 1989 
(nr. 148 af 6. marts 1989). I Direktivet var der i artikel 5 en bestemmelse om, at 10% af den 
sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med 
konkurrencepræget islæt, reklame og tekst-tv - eller af programbudgetterne skulle anvendes ved 
brug af uafhængige producenter, men bestemmelsen var ikke juridisk gyldig. Det skulle ske, “når 
det er muligt”, jfr. afsnit 8.16. 
 
DR og TV 2 skal via Statens Mediearkiv give adgang for publikum til at se eller høre tidligere 
udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser. Dog understreges det, at det skal ske inden for 
rammerne af ophavsretslovgivningen, hvad der reelt svækker muligheden alvorligt. 
 
DR og TV 2 skal endelig aflægge et “public service”-regnskab og herunder fortælle om, hvordan de 
håndterer henvendelser fra publikum (dvs. “klager”; der var næppe tænkt på konkurrenternes 
muligheder for at rejse sager). 
 
Medieforum 
I forlængelse af ideen om public service-regnskaber foreslår Jytte Hilden i Udkastet, at der oprettes 
et “Medieforum for de elektroniske medier”. Dets opgave er bl.a. at gennemgå DR’s og TV 2’s 
public service-regnskaber og bedømme DR’s og TV 2’s opfyldelse af public service-kravene (pkt. 
17). Desuden skulle Medieforum fremkomme med udtalelser som oplæg til en offentlig debat. Dette 
Medieforum kan ses som en delvis konkretisering af det “Medieråd”, Medieudvalget havde til 
drøftelse på nogenlunde samme tidspunkt, men som blev nedstemt af bl.a. repræsentanter for Dansk 
Journalistforbund (se Betænkning 1320, s. 449 og afsnit 14.3.4), mens chefredaktør for Det fri 
Aktuelt, Lisbeth Knudsen, arbejdede energisk for at få vedtaget.  
 
Her er i kimform den uafhængige organisation, der kunne kontrollere, om DR og TV 2 opfyldte 
deres mandat (se senere i afsnit 21.4.6) 
 
Medieforum skulle imidlertid også drøfte  
- mediekoncentrationen og sikring af mangfoldighed i medieudbuddet, 
- mediernes rolle i den kulturelle og samfundsmæssige udvikling, 
- mediernes opgave som forum for den politiske debat, 
- og mediernes betydning i lokalsamfundet. 
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Medieforum skulle erstatte de centrale programråd for DR og TV 2 og sammensættes efter disses 
retningslinjer. 
 
Et sådant Medieforum ville langt mere slagkraftigt og emnemæssigt bredere end de bovlamme 
programråd kunne sætte dagsordenen i de løbende offentlige drøftelser af medieforhold. 
Medieforum var en fastholdelse af de ideer, der var fremført af Journalistforbundet i 1980erne, og 
som indgik som et centralt element i den republikanske demokratimodel, jfr. afsnit 0.10 og 9.3.3-6.  
 
Lokalradio og lokal-tv 
Lokalradio må networke på nyheds- og aktualitetsområdet samt om natten. 
Lokal-tv får begrænset ret til networking på disse betingelser: 
 
- stationen skal drives af flere tilladelsesindehavere, som tilsammen repræsenterer alsidige 
erhvervs- og kulturinteresser i lokalområdet; 
- stationen skal sende “lokale nyheder og dansksprogede kultur-, debat- og aktualitetsprogrammer i 
betydeligt omfang i ’prime time’ (kl. 17-23)”; 
- der skal afsættes sendetid til de ideelle lokal-tv-stationer. 
 
Der skal desuden oprettes forskellige flerårige puljer, dels til forsøg med lokal-tv og 
televirksomhed, dels til medieskoler og dels til lokal radio- og tv-produktion. 
 
At stationerne skal drives af flere tilladelsesindehavere ville næppe ændre meget, da det var 
tilfældet næsten alle steder, og hvis en alsidig repræsentation af erhvervsinteresser skal 
imødekommes, vil arbejderbevægelsen være sikret deltagelse. Muligheden for, at SBS fortsat kunne 
fastholde sin afgørende indflydelse var ikke udelukket, men detaljerene i Udkastet var uklare, så de 
økonomiske skadevirkninger på TV 2’s indtægter kunne vanskeligt forudses (jfr. tidligere).  
 
Reklame  
“Den daglige tilladte reklametid hæves fra de nuværende 10 pct. til 15 pct.” (pkt. 22). 
“Der arbejdes for at nærme de europæiske reklameregler til de danske” – en skjult henvisning til 
Price Waterhouses’ undersøgelser om konsekvenserne, hvis TV3 fulgte de danske regler. 
 
Økonomi 
Jeg citerer in extenso, hvad der står. 
“Beregningen af den fremtidige licens kan først foretages, når resultaterne af undersøgelsen af 
omdannelse af TV 2 til aktieselskab og lokal-tv-udvalgets rapport foreligger, og når konsekvenserne 
af denne aftales struktur ligger fast” (s. 6). 
 
Min kommentar: 
Som Jytte Hilden skriver i økonomiafsnittet, er dette udspil koncentreret om en kommende aftales 
struktur. Strukturen fremlægges i en sådan form, at et stort flertal af partier måtte kunne sige ja. Det 
gælder ophævelse af budgetrammesystemet, nedlæggelse af Radiofonden og TV 2-fonden, 
indlemmelse af TVR i TV 2 og anvendelse af den tredje tv-kanal til digital distribution. De 
Radikale og Venstre havde foreslået en deling af DR i en radiodel og en tv-del. Når Hilden som 
regeringens kulturminister spiller ud med, at delingen ikke skal gennemføres, må punktet være 
forhandlet færdigt internt. Det er derfor alene Venstre, der kan føle sig trådt over tæerne, og som 
nævnt havde Hilden meget tidligt afskrevet Venstre som et forligsparti. 
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Når det gælder de lokale elektroniske mediers forhold, var SF efter Jytte Hildens omvendelse vel 
nærmest det eneste af de mulige forligspartier i foråret 1996, der modsatte sig networking, og 
spørgsmålet var, om punktet var stort nok til at SF ville trække i nødbremsen. 
 
Tre spørgsmål var ikke afklaret i udspillet: Hvem skulle have den fjerde radiokanal? Skulle TV 
2/Danmark omdannes til aktieselskab og måske senere privatiseres delvist eller helt? Og hvordan 
skulle licensen udvikles sig – både i absolutte tal og med hensyn til fordelingen mellem DR og TV 
2 (og evt. lokale elektroniske medier)? 
 
Den fjerde radiokanal optrådte slet ikke i udspillet, og aktieselskabsdannelsen var nævnt som en 
nøgle til fastlæggelse af licensens størrelse og dens fordeling. 
 
Og som altid, når der skal indgås store flerårlige medieforlig, er licensen størrelse og fordeling 
afgørende for dannelse af flertallet. Det er blevet og vil blive påvist mange gange745. Det er derfor 
bemærkelsesværdigt, at spørgsmålet næsten ikke er berørt. 
 
Jytte Hildens udspil kan tolkes på flere måder. På den ene side kan det opfattes som svagt, da Jytte 
Hilden åbenbart ikke er i stand til at komme med et præcist udspil, men endnu engang trækker tiden 
ud og træder vande. På den anden side kan udspillet opfattes som en taktisk vel tilrettelagt manøvre, 
der skal trække alle partierne ind i en forhandling, som de senere får vanskeligt ved at slippe ud af 
igen. En enighed på det strukturelle område – hvor visse knaster var udeladt – kunne skabe grobund 
for det brede forlig, hun meget tidligt havde stillet i udsigt – både over for de andre partier og for 
sin statsminister. Trods alt var det ikke godt, at det i 1993 var endt med en smal aftale, et resultat 
hun dengang prøvede at slå hen med en bemærkning om, at Venstre og Konservative skulle lide af 
“oppositionskuller” (se afsnit 13.12). Den gik nok ikke igen. 
 
13.19.5.4. Modtagelsen 
Modtagelsen var denne gang bedre. Berlingske Tidende skriver således den 21. marts 1996746: 
 
“Udspillet, der bærer præg af at være et kompromis mellem de tre regeringspartier, blev [...] positivt 
modtaget af nøglepartierne SF og De konservative. Dog understreger Torben Rechendorff (k), at 
alle ministerens forbehold omkring networking bør fjernes, ligesom han tager afstand fra forslaget 
om at oprette et såkaldt medieforum til afløsning af de eksisterende programråd. 
 
’Der er bestemt gode elementer i ministerens udspil, og vi føler også, at hun er kommet med 
indrømmelse til Det Konservative Folkeparti. Men navnlig forslaget omkring networking [...] er vi 
kede af, ligesom vi er meget kede af forslaget om et stort fedt medieforum. Det må ud af aftalen, 
hvis vi skal være med’, siger han og klukker ved tanken om, hvad de mon siger nede i EU til 
ministerens forslag om, at man vil ’arbejde på at nærme de europæiske reklameregler til de 
danske’. ’Mon ikke det skulle være omvendt. Jeg mener, det er nu engang Danmark, der er medlem 
af EU. Desuden mener vi, at de danske reklameregler bør være ligesom EUs – bortset fra breaks’”. 
 
Berlingske skriver derefter, at “Venstres medieordfører Helge Sander forudser svære forhandlinger. 
Han mener udspillet er bredt og upræcist. ’Vi vil fjerne TV 2s gæld, men ønsker et helt privat 
selskab, hvor aktierne sælges. Med et statsligt aktieselskab lader man bare statskassen betale ved en 

 
745 Se afsnit 13.12 og 13.19.10. 
746 Reaktioner på udspillet findes desuden samme dag bl.a. i Politiken, B.T., Ekstra Bladet, Det fri Aktuelt og 
Morgenavisen Jyllands-Posten. 
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ren konvertering’, siger Helge Sander. Partier afviser ligesom De konservative et medieforum, som 
fjerner det folkelige engagement i amtsprogramrådene. [...] Også SFs mediepolitiske ordfører Aage 
Frandsen, er tilfreds med udspillet. ’Vi er først og fremmest glade for, at man ikke åbner mere op på 
reklamesiden, og at DR og TV 2 hver får mulighed for at have to stationer. Men vi kunne godt have 
ønsket os, at regionerne blev mere selvstændiggjort. Hvad angår spørgsmålet om networking, så er 
det så langt, vi vil gå. Og det regner jeg også med, at De Konservative vil indse. Men vi vil da godt 
gå med til at forenkle og præcisere tingene, så det ikke bliver uhåndterligt’, understreger Aage 
Frandsen”. 
 
Hvis man tager udgangspunkt i, at dagbladene refererer politikernes synspunkter korrekt, og hvis de 
ikke har udeladt centrale pointer, var der nu to store knaster tilbage: Networking og Medieforum. 
Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor modstanden mod Medieforum er hos både Venstre og især De 
Konservative, der kræver det ud af forhandlingerne, for at partiet vil fortsætte. Som jeg fortalte 
tidligere, ville et Medieforum få en stærk position i den fremtidige mediedebat, når det ud over at 
vurdere public service-regnskaberne også skulle udtale sig jævnligt om mediekoncentrationen og 
mangfoldigheden i medieudbuddet. Den ideologiske slagside blandt de trykte danske medier kunne 
da ikke undgå at komme i fokus (jfr. afsnit 14.2.1). Og som det ses, ville dette Medieforum være en 
genoplivelse af Hutchins-kommissionens forslag om et Presseråd med nogenlunde de samme 
opgaver, jfr. afsnit 1.2.2.  
 
Ud over networking og Medieforum, som der var åbenlys uenighed om, var der bag kulisserne ved 
at vokse et andet problem op. Alle partier – og som vist blev de støttet af TV 2, DR, Kanal 2, TV3, 
Rigsrevisionen og Medieudvalget – havde ønsket, at TV 2/Danmark blev omdannet til et 
aktieselskab. For de fleste var begrundelsen, at man herved kunne få det forhandlingstaktisk 
ømtålelige spørgsmål om etableringsgælden ud af verden og samtidigt sikre TV 2’s ledelse større 
selvstændighed i økonomiske dispositioner. En aktieselskabsdannelse var endvidere en 
forudsætning for en senere privatisering, hvad der var en begrundelse for et mindretal af de 
politiske partier. 
 
Men i starten af april 1996 satte den styregruppe, som regeringens økonomiudvalg havde nedsat, 
tilsyneladende en kæp i hjulet. Det ser jeg nærmere på. 
 
13.19.6. Embedsmænd afviser TV 2/Danmark som aktieselskab 
Den 8. april afsluttede den ministerielle styregruppe (jfr. afsnit 13.19.5) sit arbejde med en 
“Indstilling fra styregruppen vedrørende eventuel omdannelse af TV 2 til A/S”. Konklusionen var 
denne: 
 
“Styregruppen [...] indstiller, at det i de videre mediepolitiske forhandlinger lægges til grund, at 
omdannelse af TV 2 til aktieselskab - der i sig selv kan have en vis, men ikke på forhånd nærmere 
målbar, positiv psykologisk og potentiel økonomisk effekt – ikke kan anbefales, med mindre der 
sker en betydelig styrkelse af virksomhedens indtægtsgrundlag. Såfremt en sådan styrkelse sker ved 
tilførsel af øgede licensmidler, vil dette indebære en reel begrænsning i virksomhedens 
frihedsgrader samt risiko for, at EU’s godkendelse af tilførslen af licensmidler ikke vil kunne 
opnås”747 
 
Jeg tolker denne indstilling på følgende måde: 

 
747 “Indstilling fra styregruppen vedrørende eventuel omdannelse af TV 2 til A/S, s. 1. Faxkopi i FM’s arkiv med 
ulæseligt journalnummer. 
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TV 2/Danmark har som aktieselskab behov for flere indtægter, end de eksisterende regler kan 
generere. Der er to muligheder – mere licens, dvs. mere statsstøtte - eller flere kommercielle 
indtægter, herunder andre indtægter end dem, der følger af lempede reklameregler. Forligsudspillet 
opererede med, at TV 2 kunne oprette datterselskaber og sælge teletjenester. Hvis det skønnes, at 
disse kommercielle aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at selskabet også på længere sigt kan løse 
den pålagte opgave at levere public service broadcasting, er den anden mulighed at tilføre selskabet 
mere licens. Men licens til et aktieselskab vil ifølge indstillingens tankegang føre til, at selskabets 
kommercielle aktiviteter begrænses (hvorved licenskravet stiger) og desuden til, at EU-
Kommissionen måske ikke vil godkende tilførsel af licensmidler. 
 
En nogenlunde sikker løsning forudsatte derfor, at TV 2 på det kommercielle marked kunne skaffe 
betydeligt større overskud, end det i 1996 kunne beregnes på grundlag af  de eksisterende 
lovbestemmelser.  
 
Jeg ser herefter nærmere på hvordan embedsmandsgruppen nåede frem til dette resultat. 
 
Grundlag for embedsmandsgruppens indstilling var Kammeradvokatens notat af 27. marts 1995 
(afsnit 13.19.5.1) og Price Waterhouse’s sammenstilling af TVR’s og Mortensens beregninger og 
vurderingen af effekten af ændringer i reklamereglerne og af networking (afsnit 13.19.5.2) 
 
En omdannelse til A/S var mulig efter EU-retten, hvis det sker ved lov og notificeres til 
Kommissionen, der skal give sit tilsagn i en endelig Beslutning. 
 
Det problematiske er økonomien, der under de fleste betingelser viser sig utilfredsstillende. 
 
TV 2 havde for embedsmandsgruppen fremlagt sit daværende budget for årene 1997-2000, og det 
var indgået i Price Waterhouse’s notat. Notatet viste, at selv med et skrabet budget (uden udvidelse 
af sendefladen og uden etablering af en ny satellit-kanal) “[ville] TV 2’s økonomi på sigt ikke [...] 
hænge sammen, med mindre der sker en styrkelse af TV 2’s indtægter. Dermed vil et TV 2 som 
aktieselskab heller ikke være levedygtigt på sigt uden en væsentlig forøgelse af indtægtsgrundlaget” 
(s. 4, jeg fremhæver). 
 
Forholdet var nemlig ifølge Price Waterhouse’s notat, der refereres, men som jeg som nævnt ikke 
har adgang til i den endelige udformning, at efter et overskud i de første år efter 1997, ville 
resultatet i år 2000 i det skrabede budget for et TV 2 A/S ende på minus ca. 150 mio. kr.  
 
I en omdannelse til aktieselskab indgik det – ud over det allerede nævnte om TVR, TV 2-fonden, 
konvertering af de 528 mio. kr. –, at TV 2 tilføres 200 mio. kr. fra Radiofonden til digitalisering af 
produktionsapparatet, og at opbygningen af et digitalt sendernet finansieres af netoperatøren (f.eks. 
TeleDanmark), således at TV 2 A/S alene skal betale for driften. 
 
Selv under disse økonomiske forbedringer, der udløses af aktieselskabsdannelsen, var de 
økonomiske udsigter bekymrende for embedsmandsgruppen. Side 4-5 gengiver gruppens 
fortolkning af Price Waterhouses analyser: 
 
Tabel 13.47. Udvikling i TV 2 A/S’s økonomi under forskellige forudsætninger 1997 ff. 
 
Aktivitet        mio. kr., årligt 



 571 

• Overgang til digital distribution     - 20 til -40 
• Ny digital kanal, satellit eller DTT    - 125 
• Udvidet og kvalitetsforbedret sendeflade    -311 
• Tilladelse til bløde beraks     +95 
• Tilladelse til reklame for øl, vin og håndkøbsmedicin  +65  
• Forbud imod network opretholdes (og effektueres)   +195 
• Hvis BNP ikke stiger med 3%, men med 1% falder 
reklameindtægterne med 60 mio. første år stigende til   -200 
 
Konklusionen er 
 
”at balance i TV 2’s budget med den nuværende sendeflade – med mindre forbudet mod networking 
opretholdes – alene vil kunne opnås, såfremt reklamereglerne lempes, så både ’bløde breaks’ samt 
reklamer for øl mv. tillades. Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om en skrøbelig 
økonomi, da de væsentligste usikkerhedsfaktorer trækker i negativ retning”. 
 
Embedsmandsgruppen mener videre, at et A/S kan have en vis positiv effekt i sig selv, men at 
denne kan opnås ved at lægge TVR ind under TV 2/Danmark og nedlægge TV 2 Fonden.  
 
Indstillingen gentager Kammeradvokatens bemærkning om, at “risikoen for ikke at opnå EU’s 
godkendelse af tilførsel af licensmidler til et eventuelt A/S – eller for at der opstår komplikationer i 
forbindelse hermed – alt andet lige vil øges, jo flere licensmidler, der er tale om” (s.6). 
 
Derefter står der: 
 
“Det bør overvejes, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at konvertere TV 2’s nuværende gæld 
til staten på 528 mio. kr. til aktiekapital som hidtil forudsat. Der er således en risiko for, at TV 2 
overkapitaliseres, hvis gælden konverteres (eller eftergives), samtidigt med, at TV 2 tilføres 
ekstraordinære midler til investeringer. En så solid startkapital vil ikke kunne forrentes og vil ikke 
kunne bruges direkte i driften med mindre det accepteres, at kapitalen ’spises op’ af årlige 
driftsunderskud. En sådan konstruktion er ikke holdbar i længden og kan - også af hensyn til 
præcedensvirkningen for statslige A/S – ikke anbefales” (s. 6-7). 
 
Jeg har fire bemærkninger til denne Indstilling. 
 
For det første forudsætter beregningerne, at TV 2’s daværende forpligtelse til at levere et public 
service programudbud opretholdes, ja udvides. 
 
For det andet er udgangspunktet, at TV 2 fortsat er blandingsfinansieret, som det kendtes i 1996. På 
det tidspunkt modtog TV 2 904,5 mio. kr. i reklameindtægter og 356,3 mio. i licens. Til TV 2-
regionerne blev overført 275,1 mio. kr.748. TV 2/Danmark fik således 81,2 mio. kr. mere af 
licenspengene end det beløb, TV 2 overførte til regionerne. På trods af dette viser beregningerne, at 
et TV 2/Danmark A/S ikke ville være levedygtigt på længere sigt. 
 
For det tredje vil jeg anfægte Kammeradvokatens vurdering – der får tilslutning fra 
embedsmandsgruppen -, nemlig at godkendelse fra Kommissionen af en tilførsel af licensmidler til 
et aktieselskab ville være afhængig af licenstilskuddets størrelse. Hvis licensen i dette tilfælde er 
statsstøtte (jfr. afsnit 11.3), er størrelsen af støtten ligegyldig. Det afgørende i denne forbindelse er, 

 
748 TV 2/Danmark: Regnskab 1996, 10. regnskabsår. Odense 1997, side 54. 
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om der foreligger overkompensation. Selv nok så små støttebeløb kan udgøre uforenelig 
statsstøtte749. Det er muligt, at denne kvantitative betragtning anlægges for at forsvare det korrekte i 
den daværende tilførsel af ikke-notificeret licens til TV 2-systemet, og at der derfor advares imod, 
at en forøgelse kunne komme over den kritiske grænse, hvor den blev anset for at være “mærkbare 
foranstaltninger”, som Kammeradvokaten havde anført i sit notat, og at den derfor blev anset for 
uforenelig af Kommissionen. Et sådant argument ville dog ikke være holdbart. 
 
Endelig bemærker jeg for det fjerde, at embedsmandsgruppen skriver, “at der ikke bør ’sættes et TV 
2 A/S i søen’, der ikke vil være økonomisk levedygtigt på sigt” (s. 6), og at der henvises til den 
uønskede præcedensvirkning. 
 
Uden tvivl en advarsel imod at bringe sig i en situation, hvor det statslige aktieselskab spiste kapital 
op som følge af løbende driftsunderskud og gik konkurs – således som det næsten samtidigt skete 
med Statens Konfektion, der var omdannet til et statsligt aktieselskab i 1992 og gik i 
betalingsstandsning i efteråret 1995 og konkurs i foråret 1996 (Se Finansministeriet 2004, s. 62-63). 
 
Til sidst vil jeg knytte en kommentar til indstillingen ved at sammenholde den med Kommissionens 
Arbejdspapir, som embedsmandsgruppen kendte, og med Kammeradvokatens skrivelse (jfr. afsnit 
13.19.5.1). Kommissionen fremhæver, hvad Kammeradvokaten også gør, at det er en forudsætning 
for Kommissionens godkendelse af en anmeldt statsstøtteordning, at Medlemsstaterne “create a 
stable regulatory and funding framework for public broadcasters, imposing proper financial 
disciplines and avoiding ad hoc behaviour like periodic deficit financing”. Et kort blik på TV 2’s 
historie ville vise, at den siden starten på udsendelserne i oktober 1988 har rummet en næsten 
konstant iværksættelse af nye ad hoc-ordninger, der i sidste øjeblik skulle redde TV 2’s mulighed 
for at fortsætte med at levere den public service broadcasting, der er institutionens 
eksistensberettigelse. Her kan nævnes løbende lempelser på reklamebegrænsningerne, tilladelse til 
sponsorering, tilførsel af øgede statsmidler fra TV 2-fonden, pludselig ekstraordinær tilførsel af 
licens, optagelse af lån til drift og til iværksættelse af TV 2-regionerne, fritagelse for at betale renter 
af statslånene, udsættelse med at afdrage på gælden, udskudt betaling af sendernettet. Dertil kom, at 
Kulturministeriet i 1995 havde erklæret, at TV 2 ikke var i stand til at leve op til 1986-lovens 
forudsætninger. På den baggrund ville det ikke blive let at overbevise Kommissionen om, at en 
nyordning af finansieringen af et TV 2 som A/S ville sikre den fornødne stabilitet.  
 
13.19.7. Hildens konklusion på embedsmandsgruppens indstilling 
Styregruppen antydede som nævnt, at i stedet for omdannelse til et statsligt A/S, kunne man opnå 
de tiltænkte positive effekter ved at lægge TV 2 Reklame A/S ind under TV 2/Danmark og 
nedlægge TV 2 Fonden. Dette var tidligere anbefalet af Medieudvalgets store flertal (Betænkning 
1300, s. 134-35) og indgik i øvrigt i Jytte Hildens eget mediepolitiske udspil fra 20. marts 1996. 
 
Man skulle herefter tro, at tanken om omdannelse af TV 2 til et statsligt A/S var død, men politik er 
ikke det samme som økonomisk-juridiske overvejelser. På baggrund af styregruppens indstilling 
udarbejdede ministeriet et notat, som ministeren derefter udsendte til offentligheden, de 

 
749 “Ifølge domme af 17. september 1980, Philip Morris (730/79, Sml. s. 2671), og af 11. november 1987, Frankrig mod 
Kommissionen (259/85, Sml. s. 4393), udelukker den omstændighed, at en støtte er forholdsvis ubetydelig, eller den 
støttemodtagende virksomhed er af beskeden størrelse, ikke på forhånd, at samhandelen mellem medlemsstaterne kan 
være påvirket”, dom i C-142/87 Tubemeuse af 21. marts 1990, Sml. 1990, I-1005, præmis 43. Altså afsagt i god tid før 
Kammeradvokatens vurdering. 
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mediepolitiske forhandlere og medierne den 11. april 1996.750 Notatet nævner, at økonomien i 
forbindelse med evt. omdannelse af TV 2 til et A/S er analyseret, og herefter anføres de tidligere 
beskrevne negative og positive effekter af forskellige tiltag. Notatet slutter: “Hver 100 mio. kr., der 
skal finansieres af ekstra licensmidler, vil isoleret indebære en stigning på 4% i nuværende 
licensafgifter. TV 2’s økonomi vil med de givne forudsætninger ikke hænge sammen på sigt uden 
en forøgelse af indtægtsgrundlaget, uanset om TV 2 omdannes til A/S eller ej. Kulturministeren vil 
snarest forelægge spørgsmålet om den totale økonomi i forbindelse med det kommende 
medieforlig.” 
 
Hermed var der fra ministerens side lagt op til betydelige licensstigninger, medens problemerne i 
tilknytning til dels EU, dels det forsvarlige i en aktieselskabsdannelse af TV 2, var underspillet. 
 
13.19.8. DR2, Helge Sander og licensen 
Jytte Hildens ønske om at indgå forlig med De Konservative uden, at Venstre kom med, fik i starten 
af forhandlingerne uventet hjælp fra Danmarks Radio. Den nytiltrådte tv-direktør Bjørn Erichsen 
præsenterede DR2 ganske provokerende på et pressemøde den 7. marts 1996 under denne 
overskrift: “DR TV lancerer to nye kanaler for den samme licens: DR 1 og DR 2”. 
 
Det ville ske den 30. august 1996. De to nye kanaler var “en relancering af DR 1, der bliver mere 
folkelig og underholdende indenfor public service forpligtelserne og en helt ny kanal DR 2, der 
bliver den uforudsigelige lillesøster [...]. DR 2 er et ekstra tilbud til seerne – sendt over satellit til 
foreløbig ca. 60 pct. af seerne. Men Bjørn Erichsen er sikker på, at tilbudet er så attraktivt, at de 
sidste 40 pct. hurtigt vil sikre sig adgang til at se med. [...] – For de, der endnu ikke kan se med på 
DR 2 er der trøst at hente: programmerne kommer i Dacapo på DR 1, siger Bjørn Erichsen og 
tilføjer, at DR TV med de to nye kanaler fra 30. august vil stå stærkere end nogensinde i den 
skærpede konkurrence fra den kommercielle tv-verden. DRs seere får mere og bedre tv for samme 
licens”751. 
 
På pressemødet blev Bjørn Erichsen spurgt, at når DR nu kunne lave to tv-kanaler for den samme 
licens, havde licensen så ikke tidligere været for høj? Ifølge Ekstra Bladet måtte Bjørn Erichsen 
efter nogen tøven svare noget, der kun kunne tolkes som et “ja” (Ekstra Bladet, 8. marts 1996). 
 
Spørgsmålet om “den samme licens” blev taget op af Helge Sander, da forhandlingerne om 
medieforliget gik i gang efter Hildens udspil. Den 5. april fortalte han til Ritzau, at Venstre ville 
kræve, at der blev indført differentieret licensopkrævning, da det er uacceptabelt, at så mange som 
40% skal betale licens for noget, de ingen glæde får af. Han har derfor bedt kulturministeren i 
Folketinget at svare på, “hvor stort nedslag i licensen, der vil være rimeligt, og hvordan det kan 
administreres”. 
 
Hans forslag blev straks afvist af CD, Det radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF (Berlingske 
Tidende den 6. april 1996). Sander gav dog ikke op, og i et læserbrev i Politiken den 10. april 
fastholdt har sin idé og henviste til, at “der er ingen, der har bedt om efterlyst eller savnet en ny tv-
kanal fra Danmarks Radio. Derfor er der heller ingen grund til at igangsætte den ny kanal, når over i 
købet et stort mindretal af de danske seere ikke kan se den”. “De tilsidesatte forbrugere – det drejer 

 
750 “Kulturministeriet: Notat af 11. april 1996. Eventuel omdannelse af TV 2 til aktieselskab”. J. nr. 96.001/8503.1. 
Afdelingschef. I FM’s arkiv. 
751 Citeret fra DR’s pressemeddelelse, udsendt 7. marts 1996. I FM’s arkiv. 
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sig om omkring 1 million danske seere – har krav på at få kompensation, når den nye kanal 
udsender sine programmer uden at kunne nå alle”. 
 
Her var chancen for Jytte Hilden. De toneangivende konservative mediepolitikere var de to 
forhenværende ministre H. P. Clausen og Torben Rechendorff, og de ville givetvis fastholde, at 
licensen var en apparatafgift, ikke en betaling for at se bestemte programmer752.  
 
Hilden svarede derfor i Folketinget den 16. april Sander hårdt på det spørgsmål, han havde stillet 
hende den 9. april: “Ingen partier – bortset fra V – har stillet spørgsmålstegn ved dette princip [at 
alle skal betale licens, hvis de har et tv-apparat] under de politiske forhandlinger om det fremtidige 
medielandskab”753. Og ved det efterfølgende møde med medieordførerne opremsede hun en række 
punkter, som hun mente, der var enighed om, og som udgjorde fundamentet for de videre 
forhandlinger. Heri indgik licensen til DR. Hun spurgte udtrykkelig om alle var enige, og ingen 
sagde fra. Aage Frandsen fortæller herom: 
 
“Jytte Hilden [gjorde] Helge Sander opmærksom på, at han tidligere havde været uenig i en ensartet 
licens. Underforstået, at hvis han fortsat mente det, kunne han ikke deltage i forhandlingerne 
længere. Men det mente han ikke længere. Derfor var alle fortsat med ved forhandlingsbordet” 
(Frandsen 2006, s. 188). 
 
Jytte Hilden slap derfor ikke af med Helge Sander og Venstre og fremlagde i forlængelse af mødet 
sit andet udkast til en medieaftale. 
 
13.19.9. Hildens andet udkast til aftale om ny mediepolitik 
Dette andet udkast er dateret den 7. maj 1996. I forhold til første udkast af 20. marts var der meget 
få, men vigtige ændringer. For det første var der nu sat tal på licensen i den kommende fire-årige 
periode. For det andet var spørgsmålet om TV 2’s organisation udskudt til efter, forliget var 
indgået. 
 
Jeg vil endvidere pege på tre elementer, der gentages fra det første oplæg. Anvendelse af den fjerde 
radiokanal omtales ikke. Medieforum opretholdes. Og teksten om networking for lokal-tv var reelt 
ikke ændret. Mette Koefoed Bjørnsen-udvalget havde afgivet betænkning den 1. april, og som 
ventet var indholdet, at parterne – de regionale TV 2-stationer, de kommercielle og ideelle lokal-tv-
stationer – ikke kunnet blive enige om en model, der indeholdt “et samarbejde på de lokale 
frekvenser mellem TV 2-regionerne, de kommercielle og de idébaserede lokal-tv-stationer”754. 
 
13.19.9.1. Forudsætning for omdannelse af TV 2 til aktieselskab 
Samtidigt med dette andet udkast til medieaftale havde Jytte Hilden også udleveret 
Kulturministeriets notat, der indstillede, at TV 2 ikke burde omdannes til et aktieselskab, “med 
mindre der sker en betydelig styrkelse af virksomhedens indtægtsgrundlag”. Det kunne ske ved en 

 
752 Ved etableringen af TV 2 opkrævedes kun licens til TV 2-fonden i de områder, hvor TV 2-sendermasterne var 
opstillet, og den særlige licens til TV 2 blev gradvist indført efterhånden som sendermasterne blev indviet (se 
Bekendtgørelse nr. 785 af 14. december 1988, § 6). Dog skulle alle husstande betale fra 1. januar 1990, uanset 
antenneforhold (Bekendtgørelse nr. 775 af 12. december 1989, §5, stk. 4). Seneste indvielse blev senderen for 
Storstrøms Amt i januar 1991. I TV 2’s tilfælde kunne seerne principielt ikke se programmerne i de amter, der ikke var 
dækket af en TV 2-sendermast, medens alle kunne se DR2, hvis de købte en parabolantenne eller tilsluttede sig et 
kabel-tv-anlæg.  
753 Folketingstidende 1995-96, FF sp. 5766.  
754 Betænkning fra Kulturministeriets lokal-tv-udvalg. Kulturministeriet 1. april 1996, s. 22. 
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forøgelse af licenstilskuddet, hvad der måske kunne skabe EU-problemer, eller ved at lempe på 
reklamerestriktionerne. Desuden kunne TV 2 via datterselskaber indtjene yderligere midler, men det 
skulle i så fald ske på konkurrencemæssige vilkår. 
 
Licensproblematikken ser jeg på i næste afsnit.  
 
Spørgsmålet om kommerciel indtjening på konkurrencemæssige præmisser via datterselskaber 
synes ikke at være undersøgt nærmere som led i de politiske forhandlinger. DR og TV 2 havde på 
dette tidspunkt nævnt, at de var interesserede i at åbne en betalings-tv-kanal med sport, evt. i 
samarbejde med TeleDanmark, men egentlige økonomiske kalkulationer ses ikke præsenteret for 
politikerne755.  
 
Tilbage var lempelse af reklamereglerne. Ideen om “bløde breaks” var luftet af TVR’s direktør 
Henrik Dyring i Det fri Aktuelt den 30. marts 1996 i forlængelse af samarbejdet med Price 
Waterhouse/Seier-Petersen, men den blev klart afvist den 2. april af alle Folketingets partier, 
undtagen Fremskridtspartiet756. 
 
Den  3. april var det til gengæld Henrik Dyrings tur til at vende tommelfingeren nedad. Forslag om 
at øge reklametiden med 50% - fra 10% til 15% af sendetiden – “ville ikke give en ærlig krone”. 
Reklamer for øl, vin og håndkøbsmedicin splittede endvidere regeringen. CD var for, De Radikale 
og de fleste socialdemokrater imod. Venstre og De Konservative var glade for CD’s udmelding, 
men SF var til gengæld helt afvisende757. Og SF skulle med i et forlig, hvis det skulle indgås før 1. 
januar 1998, hvor det gamle forlig udløb. 
 
Så lempelser i reklamereglerne var ingen politisk mulighed. Måske kunne regeringen sætte en 
stopper for TV3’s overtrædelse af de danske reklameregler; det var i hvert fald fortsat Søren 
Hansens tanke, og Jytte Hilden havde flere gange støttet idéen. Men den ville ikke være let at få 
gennemført, da den krævede opbakning fra EU-Kommissionen. 
 
Et forbud imod networking, der blev håndhævet effektivt, og som var et suverænt dansk anliggende, 
ville derimod stille TV 2 i en bedre konkurrencesituation, og dermed på sigt forbedre indtægterne, 
hvis væksten i BNP fortsatte. Den 11. april blev Price Waterhouse’s beregninger lækket til 
Morgenavisen Jyllands-Posten: “TV 2 styrer mod et dundrende underskud, hvis politikerne ikke 
liberaliserer reklamereglerne yderligere” var indgangsordene. Der blev henvist til, at TV 2 ville 
miste 160 mio.kr. årligt, hvis flertallet i Folketinget fastholder idéen om at tillade networking. TV 2 
ønsker derfor, at politikerne opretholder forbuddet. 
 
“Den konservative medieordfører Torben Rechendorff, der er tilhænger af networking, er rystet 
over de nye tal. – Vi kan selvfølgelig ikke accepterer en nedslagtning af TV 2, så vi må prøve at 
finde en balance i tingene. Man må blandt andet spørge, om TV 2 behøver at sende 20-22 timer i 
døgnet, eller om mindre kan gøre det”, udtalte han. 

 
755 Idéen om det, der senere blev til TV-S, var, så vidt jeg kan se, første gang luftet i Berlingske Tidende den 3. 
november 1995. Kanalen blev åbnet den 14. april 1997 og lukket igen den 30. december 1997. En eklatant fiasko.  
756 Det fri Aktuelt den 2. april 1996, der citerer Torben Rechendorff (K), Helge Sander (V), Elsebeth Gerner Nielsen 
(RV), Aage Frandsen (SF), Peter Duetoft (CD), Søren Hansen (S) og Bent Hindrup Andersen fra Enhedslisten for 
utvetydige afvisninger. Andersen pegede på, at sådanne forslag er konsekvensen af at overveje at tillade networking, 
der vil true TV 2’s økonomi. Ole Donner fra Fremskridtspartiet vil måske “være nødt til at acceptere reklamer midt i 
udsendelserne, hvis vi laver TV 2 om til en selvstyrende virksomhed”. 
757 Udsagn og markeringer fra Det fri Aktuelt den 3. april 1996. 
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Det fri Aktuelt skrev næste dag, at “et hemmeligt notat fra Kulturministeriet” viste, at “om blot fire 
til fem år vil stationen have så stort et økonomisk underskud, at det bliver krop umuligt at 
opretholde et TV 2, som vi kender det i dag”. TV 2’s økonomidirektør Peter Parbo bekræfter, at “vi 
[kan] simpelthen ikke opretholde det nuværende TV 2 og meget af det, man i dag anser for en 
selvfølge på danske kanaler. [...] Vi er ovre i noget, der ligner TV3 eller det, der er endnu værre”.  
 
TV 2/Danmarks administrerende direktør Jørgen Flindt Pedersen fulgte op med en 
pressemeddelelse den 12. april med titlen “Networking er hovedsagen”. Der er ikke noget nyt i det 
såkaldt hemmelige notat. Det gentager de fremskrivninger, der er foretaget af Regnegruppen og 
som viser, at networking har meget skadelige effekter på TV 2’s økonomi. Det er derfor op til 
Folketinget, “om det kommende TV 2 A/S skal have en stærk og offensiv udgangsposition med en 
programflade båret af den kvalitet, som en god økonomi muliggør, eller om man vil søsætte et 
projekt, der allerede på forhånd er i defensiven med et fremtidigt vaklende indtægtsgrundlag”. 
 
Som den politiske konstellation stod på det tidspunkt, var den eneste chance for at øge TV 2’s 
indtægter mærkbart at øge licenstilskuddet. 
 
13.19.9.2. Licensen og fondene i Hildens andet udkast 
Som nævnt er det afgørende i ethvert medieforlig spørgsmålet om licensens størrelse, og i det andet 
udkast havde Jytte Hilden omsider grebet hårdt om nælden. 
 
Der var enighed om, at Radiofonden og TV 2-fonden skulle nedlægges, og det gav derfor en ekstra 
mulighed for at styrke DR’s og TV 2’s økonomi. Ordningerne var som forklaret, at fondenes 
formuer ikke umiddelbart kunne anvendes af stationerne. Det krævede ministerens tilladelse med 
tilslutning fra Finansudvalget. Om fondene var øremærket til henholdsvis DR og TV 2 var uklart, 
og i hvert fald én gang var Radiofondens midler anvendt af andre end Danmarks Radio (se afsnit 
13.2.3 og 13.13.1). 
 
Ved udgangen af 1996 ville Radiofonden ifølge de ministerielle beregninger rummer 480 mio. kr. 
og TV 2-fonden 350 mio. kr. 
 
Jytte Hilden foreslog da, at Radiofonden og TV 2-fonden blev anvendt på følgende måde: 
 
Tabel 13.48.  Forslag af 7. maj 1996 om anvendelse af Radiofondens midler i mio. kr. 
 
Til Danmarks Radio        
 Digitalt produktionsapparat     200 
 Strategiske informationssystemer     100 
 Bygninger       120 
 Realrenteafgift       60 
I alt         480 
 
Tabel 13.49. Forslag af 7. maj 1996 om anvendelse af TV 2-fondens midler i mio. kr. 
 
Til TV 2 
 Digitalisering af TV 2/Danmarks produktionsapparat   150 
 Digitalisering af regionernes produktionsapparat   200 
I alt         350 
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Licensen skulle ifølge dette andet udkast stige med 3,0% årligt. Hertil kom almindelig 
inflationsdækning på 3,3% årligt. I alt 6,3% (s. 9). I forhold til tidligere medieforlig en betydelig 
forøgelse. 
 
Indtægterne skulle fordeles således: 
 
Tabel 13.50. Fordeling af licensen til mindre puljer i mio. kr. og til DR og TV 2 i % 
 
      1997 1998 1999 2000 
Forsøg med lokal-tv og televirksomhed  5 5 5 0 
Forsøg med medieskoler    5 5 5 0 
Tilskud til ikke-kommerciel radio/tv  25 25 25 25 
DR’s andel af resten    87,5 87,5 86,5 82 
TV 2’s andel af resten    12,5 12,5 13,5 18 
 
En del af DR’s og TV 2’s midler var øremærket til bestemte formål. DR skulle således fortsætte 
med at støtte dansk film med 25 mio. kr. årligt og desuden lægge 25 mio. kr. årligt oven i. Årligt 50 
mio. kr. Fra 1998 skulle DR anvende ca. 50 mio. kr. til digital udsendelse af programmerne. TV 2 
skulle også fortsætte med sin støtte til dansk film med 20 mio. kr. årligt og dertil lægge 25 mio. kr. I 
alt 45 mio. kr. årligt. Fra 1998 skulle TV 2 anvende ca. 40 mio. kr. til digital udsendelse af 
programmerne758. 
 
Tabel 13.51. Beregning af DR’s og TV 2’s licensindtægter efter udkastet af 7. maj 1996 i mio. kr. ved en stigning på 
6,3% årligt759 
 
   1996 1997 1998 1999 2000 
Licens   2575 2737 2910 3102 3297 
Fradrag til puljer   35 35 35 25 
Rest    2702 2875 3067 3272 
Til DR    2364 2515 2653 2683 
Til TV 2    338 359 414 589 
 
Jeg vil fremhæve følgende fra tabel 13.44-48: 
 
• Radiofonden og TV 2-fonden overføres ubeskåret til henholdsvis DR og TV 2. Hvis anvendelsen 
af midlerne ikke indskrives i mandatet, vil bestyrelserne have fri råderet over dem. 
 
• Procentfordeling af licensmidlerne er ændret kraftigt i forhold til 1993-forliget (se tabel 13.28 i 
afsnit 13.12.2). TV 2’s andel reduceres i 1997 fra 14,28 til 12,5 og den holdes under 1996-niveauet 
på 13,89 til og med 1999. I år 2000 forøges den derimod markant på grund af den beregnede effekt 
af networking. 
 
• Stigningen på de 6,3% og fordelingen medfører, at TV 2 i real licensindkomst reduceres i 1997 og 
1998, men til gengæld får et hop i 2000. Det kan skabe likviditetsproblemer. 
 
• DR og TV 2 pålægges at anvende henholdsvis 50 mio. kr. og 45 mio. kr. årligt til støtte af dansk 
film. 

 
758 Dvs., at dette udkast forudsætter, at digital terrestrisk tv kan udsendes fra ca. 1998. Det endelige forlig udelukker 
imidlertid dette, se senere. 
759 Udgangspunktet i 1996 er beregnet baglæns ud fra den endelige 1996-aftales s. 12, der angiver 1997-tallet som 2661, 
der rummer en forhøjelse af 1996-tallet med 3,3%. 
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TV 2’ samlede økonomi ser derfor ikke ud til at blive styrket i 1997-1999, og det forøgede 
licenstilskud i 2000 kan knap og nap dække forringelsen de foregående år. En 
aktieselskabsdannelse synes derfor udelukket på de vilkår, der her er gengivet. 
 
13.19.9.3. TV 2 som A/S på stand by 
Det andet udkast rummede derfor denne formulering af spørgsmålet om TV 2/Danmarks eventuelle 
omdannelse til et aktieselskab: 
 
“Der skal senest i 1998 indledes drøftelser [mellem aftaleparterne] om, hvorvidt der vil være basis 
for at etablere et TV 2 A/S på andre vilkår end de hidtil forudsatte. Der er enighed om, at en 
omdannelse til aktieselskab i sig selv vil have en positiv effekt på TV 2-virksomheden og vil kunne 
give en mere dynamisk og fremadrettet økonomisk styring med en mulig positiv resultatmæssig 
effekt – både programmæssigt og finansielt – til følge. Public service-forpligtelserne skal 
opretholdes. Som grundlag for drøftelserne undersøges, hvordan public service-kravene kan forenes 
med et økonomisk bæredygtigt A/S. Endvidere undersøges, i hvilket omfang TV 2’s 
driftsomkostninger kan påvirkes af ændringer i sendefladen samt af almindelige rationaliseringer”. 
 
Jeg vender tilbage til denne formulering i afsnit 13.19.10.3. 
 
13.19.9.4. De afsluttende forhandlinger 
Udkastet af 7. maj fik ikke tilslutning på alle områder fra alle de mediepolitiske ordførere, og 
Hilden lovede derfor at komme med et nyt og indkaldte straks derefter til næste møde allerede 
fredag den 10. maj. Så lobbyisterne havde kun få dage til et sidste påvirkningsforsøg. 
 
Ugebrevet Mandag Morgen havde den 6. maj haft en dyster redegørelse for DR’s økonomi i årene 
1998-2000 på grundlag af et DR-notat, og den viste et akkumuleret underskud på 480 mio. kr. Den 
ansvarshavende redaktør Erik Rasmussen afviste dog ifølge Det fri Aktuelt den 8. maj. at der skulle 
være politiske motiver bag. “Jeg vil afvise enhver form for lobbyisme i denne sammenhæng. Vi er 
ikke i ledtog med nogen”. Men det havde måske været klogere at undlade at dementere.  
 
DR forsøgte selv at dæmpe uroen ved allerede den 6. maj at udsende en pressemeddelelse, der 
kommenterede Mandag Morgens historie760. Heri stod: “Notatet opregner de økonomiske 
konsekvenser frem til år 2000 af de initiativer, der ér sat i gang, samt en række tiltag, der endnu 
ikke er truffet endelig beslutning om. Hvis det hele gennemføres i fuldt omfang, og de planlagte 
engangsinvesteringer ikke som hidtil forventet kan finansieres over de opsparede midler i 
Radiofonden, vil DR alt andet lige om 2-3 år få et årligt underskud på ca. 150 mill. kr.”. Herefter 
bragte pressemeddelelsen en udtalelse fra Christian Nissen, hvor han gjorde opmærksom på, at “alt 
andet ér jo ikke lige”. Dels ville en række initiativer først blive sat i gang, når finansieringen var på 
plads, dels foregik der rationaliseringer, der skal sikre balance i økonomien. 
 
Det samlede resultat af det lækkede DR-Notat og den efterfølgende Pressemeddelelse må opfattes 
som et stærkt pres på forhandlerne for, at DR kunne beholde alle midlerne i Radiofonden. 
 
Hvis jeg sammenstykker oplysninger i Morgenavisen Jyllands-Posten, Det fri Aktuelt, Ritzau og 
Weekendavisen, der alle fulgte processen tæt, tegnede der sig to flertalsmuligheder. Regeringen 

 
760 Pressemeddelelse af 6. maj 1996: “DR’s økonomi følger de lagte planer”. Underskrevet af Søren Elmquist. I FM’s 
arkiv. 
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kunne lave forlig med Venstre og De Konservative. Det ville indebære tilladelse til networking, 
omdannelse af TV 2 til et aktieselskab eller aftaler om, at det skulle undersøges nærmere. Desuden 
en moderat licensforhøjelse, der fulgte prisudviklingen på 3,3%. 
 
Men der var også en anden flertalsmulighed, nemlig de gamle forligspartier - regeringen (S, RV og 
CD) og SF – med støtte fra Enhedslisten, der endnu ikke have forladt forhandlingerne. Dette flertal 
ville kunne støtte Hildens udspil med en 6,3%’s forhøjelse af licensen. Flertallet ville udskyde en 
aktieselskabsdannelse, og om network skulle indgå var uklart. Enhedslisten var helt afvisende i det 
punkt, De Radikale og SF havde accepteret tanken uden begejstring, og det afgørende spørgsmål 
var igen, hvad Jytte Hilden og hendes bagland måtte mene, og hvordan regeringspartneren CD og 
hendes statsminister ville forholde sig til et smalt forlig. 
 
Sat meget på spidsen: enten en moderat licensforhøjelse med networking, eller en stor forhøjelse 
uden networking. Og set fra fagbevægelsens side: enten støtte til de tilbageblevne lokal-tv-stationer 
med reduceret hjælp til TV 2, eller stor støtte til TV 2 og ødelæggelse af fagbevægelsens stationer i 
provinsen. Og så var der lige DR’s position. 
 
Forhandlingerne skulle starte i Kulturministeriet fredag den 10. maj kl. 13.00.  
 
Om formiddagen kl. ca. 9 sendte DR’s generaldirektør Christian Nissen en stærkt foruroligende fax 
rundt til de mediepolitiske ordførere og enkelte andre761. Faxen bestod af fire sider - et forklæde og 
tre sider med tætte beregninger af DR’s økonomi i 1996-2000. 
 
Teksten lød: 
 
 “Kære [NN]. Til din orientering vedlægges 3 gennemregninger baseret på 3 forskellige [pris- og 
løn]-reguleringer. Efter alt at dømme vil der ikke kunne opnås enighed om mere end en regulering 
på 3,3%. Og så går DR fallit mellem 1998 og 1999. 
 
Sort ser det ud, og et af problemerne er at der formentlig ikke er mange af politikerne, der er klare 
over det. 
 
Med venlig hilsen  
 
Christian S. Nissen”762. 
 
De tre beregninger var foretaget ud fra en licensstigning på 3,3%, 4,3% og 5,3%, og 
licensindtægterne var delt efter fordelingsnøglen i 7. maj-udspillet. Der var desuden som i 7. maj-
udspillet regnet med licenspenge til de lokale puljer samt, at DR fik rådighed over alle 
Radiofondens midler. 
 
Resultatet så således ud ved en licensstigning på 3,3%: 
 
Tabel 13.52. DR’s økonomi i 1996-2000 efter Nissens 10. maj-fax i mio. kr. 
 

 
761 Frands Mortensen modtog den, og den indgår nu i FM’s arkiv. 
762 Teksten citeret efter faxen til Frands Mortensen. Sidste helsætning (“Sort ser det ud ...”) har formodentlig haft en lidt 
anderledes udformning til medieordførerne. 
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    1996 1997 1998 1999 2000 
Årsresultat   -78 -201 -224 -265 -407 
Radiofonden ultimo  459 258 34 -231 -638 
Radiofonden primo  537 459 28 34 -231 
 
Det var skrap læsning763. DR ville faktisk gå konkurs, hvis forudsætningerne var rigtige, og 
umiddelbart var det næppe muligt at stille spørgsmålstegn ved beregningerne, og de afsluttende 
forhandlinger skulle starte kl. 13. 
 
Jeg ved ikke, om det var Christian Nissens fax, der gjorde udslaget, men resultat af 
forligsforhandlingerne blev, at de forudsætninger, Nissen havde stillet op, blev ændret – måske i 
sidste øjeblik764. Jfr. næste afsnit 13.19.10. 
 
Forhandlingerne varede til ca. 19, men kl. 18 forlod Enhedslistens Bent Hindrup Andersen 
Kulturministeriet, da det så ud til, at networking ville blive lovliggjort. Hermed havde Jytte Hilden 
afvist den første flertalsmulighed (høj licens uden networking). Tilbage var den anden mulighed 
(lav licens med networking). Jytte Hilden og regeringspartierne kunne indgå forlig med SF, Venstre 
og De Konservative, og det gjorde de så. Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti kunne tilslutte sig, 
hvis partierne ville, men det var ikke afgørende for udfaldet. 
 
13.19.10. Den brede Medieaftale af 10. maj 1996 
Tilladelse til networking skulle altså indgå i forliget. Det var derfor ikke vanskeligt at fastlægge de 
øvrige dele. De Konservative og Venstre ville under ingen omstændigheder gå med til etablering af 
et Medieforum, så det måtte udgå. Jytte Hilden havde desuden endnu engang anvendt metoden med 
at forskyde vanskelige spørgsmål til senere løsning. Der ikke var enighed om, hvem der skulle have 
den fjerde radiokanal; for SF var det vigtigt, at kanalen ikke blev privat og udbudt i koncession, for 
Venstre og De Konservative, at DR ikke fik rådighed over den. Den blev derfor sat på stand by til 
senere drøftelse blandet forligspartierne. TV 2-konstruktionen havde allerede en sådan placering i 7. 
maj-udspillet. Herved var Venstres fortsatte krav om privatisering neutraliseret, og 
embedsmandsgruppens indstilling var et uafviseligt argument. Tilbage stod blev et par 
småjusteringer – bortset fra økonomien. 
 
I det følgende går jeg i detaljer vedrørende økonomien og de strukturelle forhold for lokal-tv og for 
TV 2-familien. 
 
13.19.10.1. Økonomien i medieaftalen af 10. maj 1996 
Christians Nissens fax var som nævnt chokerende, fordi forhandlerne kun kunne se et forlig, hvis 
licensstigningen blev indskrænket til 3,3%. SF havde den 9. maj ifølge Ritzau tilsluttet sig, at 
licensen skulle følge prisstigningen på 3,3% indtil år 2000, og De Konservative ville ikke gå højere. 
 

 
763 Til bestyrelsesmødet i DR den 7. maj 1996 havde Nissen givet et lidt anderledes billede af situationen. Han skrev: 
““det [må] gøres helt klart, at den fremsendte langtidsplan ikke er et udtryk for det forventede regnskabsresultat på de 
anførte tidspunkter, men at planen så at sige er at forstå som et “søkort”, der angiver en række skær, som DR 
nødvendigvis må kalkulere med/holde sig fri af, såsom DRs forventede indtægtsgrundlag og udsvingsmarginen. 
Endvidere indeholder det en række ’sømærker’, som kan flyttes/vil blive flyttet undervejs i forløbet, såsom det 
kommende medieforligs udmeldinger f. eks. vedr. radiofond, filmpenge, licensregulering m.m.” (bilag 48A/96 af 1. maj 
1996, bilagets fremhævelser). 
764 Ritzau udsendte således et telegram kl. 20:05 CET (TV 2-skuffelse over licensnedsættelse) hvor TV 2’s andel af 
licensen i 2000 var 18%. Kl. 20:26 udsendtes en ny udgave med tilføjelsen: “Bemærk tal rettet i 4. afsnit”, og TV  2’s 
procentandel i 2000 var nu 15. Ritzau må derfor sandsynligvis kl. 20:05 have haft et dokument med de 18%. 
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Resultatet blev ændringer i forhold til 7. maj-udspillet, både når det gjaldt anvendelse af fondene og 
fordeling af licenskronerne. 
 
Tabel 13.53. Anvendelse af Radiofondens og TV 2-fondens midler i Medieforliget af 10. maj 1996 i mio. kr. 
sammenholdt med 7. maj-forslaget (tabel 13.45-46) 
 
       7. maj  10. maj 
Radiofonden 
Til Danmarks Radio        
 Digitalt produktionsapparat   200  200 
 Strategiske informationssystemer   100  0 
 Bygninger     120  0    
 Realrenteafgift     60  85 
 DR’s ekstra filmtilskud    0  57,5 
TV 2’s ekstra filmtilskud     0  57,5 
Lokal-puljer      0  85 
I alt       480  485 
 
TV 2-fonden 
Til TV 2 
 TV 2/Danmark digitalt produktion   150 
 Regioner digital produktion   200 
 TV 2/Danmark drift      50 
 Digitalisering af produktion for alle     300 
I alt       350  350 
 
Radiofondens midler deles i forliget mellem DR og andre. Det ekstra tilskud til dansk film, som TV 
2 blev pålagt, finansieres af Radiofonden. Det samme sker for de 85 mio.kr., der anvendes til de tre 
små puljer med støtte til forsøg med lokal-tv og teletjenester, til forsøg med medieskoler og til 
tilskud til ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. DR mister således 200 mio. kr. ved den 
operation, TV 2 får 57,5 mio. kr., der imidlertid er øremærket til dansk film, men TV 2 undgår dog 
at skulle trække beløbet over de årlige indtægter. Fordelingen af TV 2-fondens midler øremærkes 
ikke. 
 
Licensfordelingen blev ændret, se tabel 13.54 sammenholdt med tabel 13.50 og 13.51: 
 
Tabel 13.54. Fordeling af licensen til DR og TV 2 efter fradrag ifølge medieforliget af 10. maj 1996 i % samt beregning 
af dens størrelse i mio. kr. 
 
    1997  1998  1999  2000 
Til DR i %    88  87,5  86,5  85 
Til TV 2 i %   12  12,5  13,5  15 
Fradrag til lokal-puljer   15  15  15  15 
Til DR    2342  2406  2457  2495 
Til TV 2    319  344  384  440 
 
Over den fireårige periode mister DR i forhold til licensstigningen og fordelingen i 7. maj-udspillet 
515 mio. kr. i licensindtægter, og som nævnt 200 mio. kr. fra Radiofonden. 
 
Hvis Nissens frygt for en fordeling a la 7. maj og en beskeden forhøjelse a la 10. maj var realiseret, 
blev det endelige resultat af 10. maj-forliget 101 mio. kr. bedre i licensindtægter, men stadigvæk 
200 mio. kr. dårligere fra Radiofonden. Hvis fordeling af Radiofonden var inde i billedet i 
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forvejen765, havde Nissens fax skaffet DR 102 mio. kr. ekstra licenspenge til DR, der gik fra TV 2. 
Alene ændringen fra 82 til 85% i 2000 gav 89 mio. kr. 
 
Fordelingen af licensmidler til TV 2 var med 10. maj-aftalen blevet ringere. Ifølge det smalle 
licensforlig fra 16. september 1993, skulle TV 2 i 1997 have haft 14,28% af licenspengene (endda 
uden fradrag til lokale puljer), hvad der var beregnet til 317 mio. 1993-kroner. Nu blev det 12% og 
319 1996-kroner. TV 2 licensandel var mindre i 1997-1999 end den havde været i 1993. Først i år 
2000 når den over det maksimale 1993-nivau. I modsætning hertil øgede DR sin andel af licensen. 
TV 2 blev skubbet længere væk fra statsmidlerne og skulle yde et større bidrag til den statslige 
filmstøtte. 
 
Der er tre yderligere økonomipunkter i aftalen. DR og TV 2 fik forbud imod at optage lån til 
driften, men begrænset ret til at optage lån til investeringer. Hvis den samlede låneoptagelse 
overstiger 4% af sidste års indtægter, kræver det ministerens godkendelse.  
Desuden fik TV 2 og DR ret til at oprette nye selskaber og indskyde kapitel i eksisterende selskaber 
med henblik på at indgå i samarbejder med andre om medierelaterede aktiviteter. Som eksempel 
nævnes betalings-tv i aftalen. Dette skal ske på konkurrencemæssige vilkår. Det samme gælder, 
hvis TV 2 og DR driver televirksomhed, hvor der heller ikke må anvendes licensmidler. 
 
Endelig blev de kommercielle lokal-tv-stationer pålagt en afgift for sendetilladelse på fra 5 mio.kr. i 
1997 til 25 mio.kr. i 2000. Et ønske fra SF, der herved fik bonus for at acceptere networking. Men 
opfyldelse af ønsket skulle blive en alvorlig sag for TV 2’s senere udvikling. 
 
Til sidst som orientering en oversigt over tilskuddene til dansk film og til de lokale puljer. 
 
Tabel 13.55. Tilskud til dansk film i 10. maj 1996-forliget 
 
     1997 1998 1999 2000 
Fortsættelse af gammel aftale  
 Fra DR    25 25 25 25 
 Fra TV 2   20 20 20 20 
Nye midler 
 Fra DR    7,5 10 15 25 
 Fra TV 2   7,5 10 15 25 
I alt     60 65 75 95 
 
DR og TV 2 yder således 295 mio.kr. til dansk film i aftaleperioden 1997-2000. 
 
Tabel 13.56. Tilskud til lokale puljer i 10. maj 1996-forliget i mio. kr. 
 
     1997 1998 1999 2000 
Licensmidler    15 15 15 15 
Radiofonden    30 25 20 10 
Afgift fra kommercielt lokal-tv  5 10 15 25 
I alt     50 50 50 50 
 
Et reelt løft af de ideelle lokal-mediers økonomi. 
 

 
765 Jfr. Jørgen Flindt Pedersens opstilling (se senere), hvor han regner med, at TV 2 var stillet 200 mio. kr. fra 
Radiofonden i udsigt. 



 583 

13.19.10.2. Networking af lokal-tv  
Networking blev som nævnt tilladt, men med en række restriktioner, der var udvidet lidt i forhold til 
7. maj-udspillet. 
 
• Tilladelse til kommercielt tv i et lokalområde skal udstedes til et sendersamvirke, der tilsammen 
repræsenterer alsidige erhvervsinteresser og kulturinteresser i området. Som nævnt en formulering, 
der muliggør arbejderbevægelsens tilstedeværelse.  
• Tilladelsen udstedes for syv år og kan fornys. Dagligt skal der sendes “en time lokalt producerede 
nyheds-, aktualitets- eller andre programmer med udgangspunkt i lokalsamfundet. Derudover skal 
en væsentlig del af programmerne være dansksprogede” (pkt. 17.2 i aftalen). Arbejderbevægelsens 
ønskeposition. 
• Der er kun én frekvens til rådighed i hvert af provisens lokalområder, i København to. Den ene 
frekvens i hovedstaden gives til et kommercielt samvirke (kanal 60). Der afsættes sendetid til de 
ikke-kommercielle stationer på alle andre frekvenser. I København gives den anden frekvens (kanal 
23) til ikke-kommercielle stationer i tidsrummet 9-11, 17-19 og 23-01, medens der i provisen skal 
der afsætte tid til ikke-kommercielle stationer fra 9-10, 17.30-18.30 og 23-24. 
• Som nævnt skal de kommercielle stationer betale en afgift for sendetilladelsen, men de får 
monopol på lokale reklamer i deres område. 
 
Restriktionerne på den kommercielle udnyttelse af networking indskrænker naturligvis det 
økonomiske råderum. Det værste var nok, at netværket mistede tidsrummet 17.30-18.30, der lå lige 
foran DR’s og TV 2’s første aften-nyhedsudsendelse. Det var derfor ikke let at beregne den præcise 
økonomiske effekt. At de kommercielle stationer blev pålagt en afgift, var de naturligvis heller ikke 
glade for, og det kan opfattes både som en hjælp til de ideelle stationer, men også til TV 2. 
Konkurrenterne på reklamemarkedet blev svækket. 
 
Alligevel var der stor begejstring hos repræsentanterne for kommercielt lokal-tv. Bent Helvang 
udtalte til B.T. den 11. maj at, “det her har vi ventet på i mange år”, og til Politiken den 12. maj, at 
“med det her forlig har de kommercielle tv-stationer fået et blåtempel. Vi er glade for, at vi endelig 
har fået lov til det, vi hele tiden har ment, at vi havde ret til. Det betyder, at vi nu får bedre råd til at 
lave nyhedsudsendelser og egenproduktioner”. 
 
13.19.10.3. TV 2’s fremtid i medieaftalen af 10. maj 1996 
TV 2 var umiddelbart omstruktureret som følge af aftalen. TVR blev lagt ind under TV 2/Danmark, 
TV 2-fonden nedlagt og tv-regionerne stadigvæk en del af TV 2-familien. Budgetrammestyringen 
var opgivet. DR og TV 2 havde endvidere fået adgang til hver to af de mindst fire tv-kanaler, der 
ville fremkomme, når den tredje tv-kanal blev anvendt til digital distribution. “Yderligere digitale 
kanaler vil blive tildelt andre end DR og TV 2” (pkt. 12). Som nævnt en hånd til De Konservative 
(og til Venstre). 
 
Spørgsmålet om omdannelse til aktieselskab og en evt. senere hel eller delvis privatisering var skudt 
til hjørnespark, som Aage Frandsen skriver i Frandsen 2006, s. 189. 
 
Herom rummer forliget denne tekst, som jeg vil sammenholde med teksten i 7. maj-udspillet: 
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“Aftalepartnerne er enige om nu at indlede drøftelser om, hvorvidt der er basis for at etablere TV 2 
som et aktieselskab, herunder skal selskabets ejerforhold drøftes. I drøftelserne indgår bl.a. 
erfaringer fra andre lande med tilsvarende selskaber [766]. 
 
Public servive-forpligtelserne skal opretholdes. Som grundlag for drøftelserne undersøges, hvordan 
public service-kravene kan forenes med et økonomisk bæredygtigt A/S. Endvidere undersøges, i 
hvilket omfang TV 2’s driftsomkostninger kan påvirkes af ændringer i sendefladen i øvrigt samt af 
almindelige rationaliseringer. 
 
De politiske drøftelser skal være afsluttet, således at eventuel nyordning kan træde i kraft pr. 1. 
januar 1998” (pkt. 10 i aftalen).  
 
I forhold til 7. maj-teksten er der to vigtige ændringer: 
 
• Tidspunktet for drøftelserne er rykket frem fra “senest i 1998” til foråret 1997 – da en nyordning 
ellers næppe kunne nå at træde i kraft pr. 1. januar 1998. 
 
• De spørgsmål, der skal undersøges i tilknytning til aktieselskabsdannelse og ejerskab, var nu 
mindre specifikke. Tidligere skulle det undersøges, om et TV 2 A/S kunne etableres “på andre 
vilkår end de hidtil forudsatte”. Og hvad var det for nogle? I de beregninger, der var indgået som 
grundlag for embedsmandsgruppens afvisende indstilling, havde udgangspunktet været 
blandingsfinansiering. Ren reklamefinansiering af TV 2/Danmark A/S skulle derfor undersøges. 
Det samme gjaldt for de strategiske muligheder ved salg af aktier til strategiske samarbejdspartnere 
og hvilken betydning, det kunne have for TV 2’s overordnede ledelse og økonomi. 
 
Public service-forpligtelserne skulle fortsat opretholdes. Men det skal overvejes, “om de kan 
forenes med et økonomisk bæredygtigt A/S”. Det må betyde, at der er mulighed for, at TV 2 ved en 
omdannelse til A/S ikke fortsat skal have (de samme) public service-krav. I samme retning peger 
det, at effekten af ændringer i sendefladen på TV 2’s driftsomkostninger skal analyseres. Et 
levedygtigt TV 2 A/S kunne måske blive et TV 2 med et reduceret programudbud, evt. helt uden 
public service-krav. 
 
Men det skulle analyseres og drøftes i 1997. Det fri Aktuelt skrev herom den 11. maj 1996: 
 
“Men de radikale udtrykker på forhånd stor betænkelighed overfor planen om omdannelse til 
aktieselskab. ’Vi er meget skeptisk overfor at omdanne TV 2 til et aktieselskab. Det er vores 
bekymring, at TV 2 vil blive kommercielt og overfladisk og ikke opfylde de public service-krav, 
som vi stiller’, siger de radikales ordfører Elsebeth Gerner Nielsen. De Konservatives ordfører 
Torben Rechendorff lægger vægt på, at analysearbejdet om TV 2’s omdannelse til aktieselskab 
kommer i gang med det samme. ’Vi er helt overbeviste om, at det vil være en fordel for TV 2 at få 
private investorer og samarbejdspartnere med i TV-stationen’ [...]. Den konservative ordfører 
erkende imidlertid, at der ikke er tale om nogen klippefast garanti for, at TV 2 bliver 
aktieselskab, ’Der er tale om en undersøgelse, som kan falde positivt eller negativt ud’, siger 
Rechendorff”. 
 
13.19.10.4. TV 2’s analyse af forliget 

 
766 Ifølge Ritzau den 9. maj kl. 17:14 var en repræsentant for norsk TV 2, der er privatejet, indbudt til at fortælle om de 
norske erfaringerne ved de afsluttende drøftelser i Kulturministeriet. 
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Forliget var det værst tænkelige for TV 2 – network, reduceret licensandel, beskeden 
licensforhøjelse og yderligere krav om bidrag til filmstøtten. Den administrerende direktør Jørgen 
Flindt Pedersen var ikke skuffet, men rasende. Til offentligheden via Politiken for den 12. maj 1996 
udtalte han: 
 
“Det har været dybt frustrerende at følge medie-forhandlingerne. Venstre og De Konservative hader 
os, fordi vi ikke er private nok. Og de andre (S, SF og R – red.) kan ikke lide os, fordi vi sender 
reklamer. Hvem bakker os i det hele taget op. Jeg fornemmer kun en smule goodwill hos de 
radikale, som var den afgørende faktor for, at vi kom til verden i sin tid”. 
 
Internt var bitterheden bestemt også synlig i denne gennemgang af forliget, som Jørgen Flindt 
Pedersen udarbejdede den 12. maj, og som – skønt den er hæftig – kan stå som TV 2’s politiske 
analyse af denne del af processen hen imod en privatisering af TV 2/Danmark: 
 
“Hvad TV 2 fik igennem: 
Nedlæggelse af TV 2-Fonden 
Ophævelse af budgetrammen 
Fusion med TVR 
Ekstra digital kanal 
100 mill. kr. i filmpenge 
 
Hvad vi ikke fik igennem: 
Lempelse af reklamereglerne 
Tilskud til teknologisk fornyelse fra Radiofonden 
Højere licens 
Indfrielse af gæld/AS 
4. radiokanal 
 
Hvad der skete i den sidste proces: 
Vi mistede 200 mill. kr. fra Radiofonden 
Vi fik øremærket 300 mill. kr. i TV 2-Fonden til digitalisering. 
Vi mistede 60 mill. kr. licens/år i 1997 og 98, men må i 97 bruge 50 mill. kr. fra TV 2-Fonden til 
drift. 
 
Realiteten: TV 2 er med til at finansiere DR2 
 
Det politiske spil: 
SF og Socialdemokratiet bryder sig ikke om reklamer og var ikke med, da TV 2 blev oprettet. De 
har kæmpet for mere licens til DR og mod både licens og liberalisering af reklameregler til TV 2. 
Socialdemokratiet har på grund af fagbevægelsen støttet Networking. 
 
Konservative og Venstre: 
Har af ideologiske grunde – konkurrence og liberalisme – støttet networking. (Aalborg 
Stiftstidende). 
Har samtidig ville sulte TV 2, fordi man ikke kan lide den model, men nåede frem til sidst, man 
ønsker licensen ud, liberale reklameregler og privat aktieselskab. 
 
Det radikale venstre: 



 586 

Har helt overraskende og uden anden begrundelse, at det ville komme under alle omstændigheder, 
støttet Networking. 
Kæmpet imod enhver liberalisering af reklameregler og – forgæves – kæmpet for højere licens til 
TV 2. 
 
Konklusion: Der har været total enighed om den networking som vil skade TV 2, men ingen fælles 
front om noget, der kunne hjælpe. Reklametilhængerne blev skudt ned af licenstilhængerne og 
omvendt. 
Samtidig er der en klar tendens til at ville forstærke og understrege vores public service 
forpligtelser. 
 
Konklusion for TV 2/Danmark: 
Vi får ingen hjælp fra det politiske system. 
Vi skal i endnu højere grad selv tjene vores penge. 
Vi har kun os selv at stole på”767. 
 
13.19.10.5. DR’s analyse af forliget 
Generaldirektør Christian Nissen var heller ikke glad for forliget. Han rundsendte en gennemgang, 
der blev indledt således: 
 
“Vedlagt til din orientering et billede af det sørgelige resultat, der blev opnået fredag aften. Min 
pessimistiske prognose [...] er kun alt for vel blevet til virkelighed: To underfinansierede, svækkede 
public service stationer vil i de kommende år blive konfronteret med konkurrence fra langt stærkere 
og større udenlandske stationer. Den principielle vilje til at støtte to public service stationer 
modsvares ikke af en tilsvarende finansieringsvilje. 
 
Nu tager vi krykkerne frem af skabet og begiver os ud på den farefulde færd. Livet skal jo gå 
videre, men jeg deler min TV 2-kollegas lidt nedtrykte sindstilstand”768. 
 
Nissen havde bilagt en beregning på tre sider, der havde følgende resultat: 
 
Tabel 13.57. DR’s driftsøkonomi 1997-2000 ifølge Christian Nissens beregning den 13. maj 1996. Radiofondes midler 
indgår. 
 
      1997 1998 1999 2000 
Estimerede udgifter i nuværende aftale  2320 2407 2486 2568 
Nye udgifter     105 75 95 95 
Indtægter, ny licens + renter   2382 2449 2502 2540 
Resultat      -53 -33 -79 -123 
 
DR akkumulerer således et underskud på tilsammen 288 mio.kr. i perioden. Hvis der ikke blev 
gennemført væsentlige rationaliseringer og/elle besparelser på budgettet, ville DR fortsat gå 
konkurs engang i 1999 eller 2000769.  
 

 
767 Fax sendt den 12. maj kl. 13:46 til TV 2’s Informationschef Anders Krarup. I FM’s arkiv. Her med mine 
kursiveringer. 
768 Her citeret fra fax sendt den 12. maj kl. 13:46. I FM’s arkiv. 
769 Christian Nissen havde dog allerede sat gang i analyser, der skulle medføre betydelige omlægninger, 
rationaliseringer og fyringer, hvorved konkursen blev undgået. Se herom i Nissen 2007, side 78-83. 
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13.19.10.6. Den tredje tv-kanal og digitaliseringen 
Beslutningen om at lovliggøre kommercielt lokal-tv i networking betød, at størstedelen af 
sendetiden i de lokalområder, hvor der var interesse for det, blev overladt til de kommercielle 
stationer, der reelt var under SBS’s kontrol. I hovedstadsområdet havde mediepolitikerne fastholdt, 
at der skulle være to frekvenser til lokal-tv, kanal 60 (Kanal 2) og kanal 23 (Kanal København). 
Samtidigt havde de givet DR og TV 2 rådighed over hver to af de landsdækkende sendemuligheder, 
der ville opstå, når digitalt tv blev indført. 
 
Men som jeg påviste idet lange afsnit 13.15 er dette imidlertid ikke muligt. Hvis DR og TV 2 skal 
sendes analogt i hovedstaden, og hvis der skal afsættes to frekvenser til lokal-tv, var der ingen 
muligheder i hovedstadsområdet for at sende ekstra digitale terrestriske tv- kanaler på dette 
tidspunkt770. Den lille åbning for kommende private digitale, landsdækkende og kommercielle tv-
kanaler, som forliget indeholdt – idet kanaler ud over de fire første skulle gives til andre end DR og 
TV 2 – var et blålys. 
 
13.19.10.7. En spådom om privatiseringen og den kommercielle konkurrence 
I Jytte Hildens 2. udkast til mediepolitisk aftale for 7. maj 1996 var licensforhøjelsen sat til 6,3% 
årligt. Det endelige resultat blev 3,3%, hvad der medførte mindre indtægter i 1997-2000 for TV 2 
på godt 200 mio. kr. og for DR på lidt over en halv milliard kr. Den langsigtede konsekvens var 
forholdsvis let at beregne for DR, således som Christian Nissen havde gjort det. For de helt eller 
delvist kommercielt finansierede stationer som TV 2, lokal-tv/SBS og TV3-gruppen var det 
vanskeligere. 
 
Networking ville fuldt udfoldet medføre indtægtstab for TV 2 på omkring 195 mio. kr. i 2000, og 
TV 2 havde ikke fået reklamelempelser, der kunne opveje det. Til gengæld havde TV 2 fået adgang 
til TV 2-fondens aktiver og passiver som en engangsforanstaltning og fri råderet over alle 
reklameindtægter. Den samlede udvikling i tv-reklameomsætningen, som TV 2 skulle dele med 
lokal-tv og TV3-gruppen, var imidlertid usikker og helt afgørende påvirket af forskydningen i BNP. 
Det var derfor svært at spå om fremtiden. 
 
Alligevel vovede den mediemæssigt meget erfarne Hans Morten Rubin (forhenværende TVA-chef 
og forhenværende direktør i Nordisk Film) at komme med et bud på de langsigtede konsekvenser. I 
Ekstra Bladets kronik for den 14. maj 1996 skrev han bl.a. følgende om forliget: 
 
“[...] der [var] en milliard eller mere til en hr. Harry Sloan, USA[771]. Harry Sloan fik lov til at 
networke, som det hedder, hvilket på dansk vil sige, at han får 25 mio. årligt har erhvervet en ny 
landsdækkende, jordbaseret TV-kanal.    
 
Det er godt gået, Harry Sloan. Du og dine aktionærer må takke Vorherre for de danske politikere og 
burde fem gange om dagen kaste jer på et bedetæppe med blikket rettet mod Christiansborg.   
 

 
770 Skulle der etableres en digital sendemulighed i Hovedstaden krævede det, at Single Frequency Network-teknikken 
kunne tages i brug, og den var  ikke udviklet tilstrækkeligt på det tidspunkt. 
771 Harry Sloan var skaberen af SBS,  der var noteret på Nasdaq-børsen i New York, og som nævnt kontrollerede de 
kommercielle danske tv-stationer via komplicerede aftaler, som offentligheden ikke havde kendskab til (jfr. 
Jauert/Prehn 1995, s. 155-161).  Rubin måtte kender detaljerne i SBS-konstruktionen, fordi Egmont havde overvejet at 
købe sig ind i Kanal Danmark i starten af 1990erne, hvor han var direktør i Nordisk Film, en del af Egmont-gruppen. 
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Til gengæld kan de danske licensbetalere og skatteborgere med rette iføre sig sæk og aske, for det 
bliver dem, der kommer til at betale gildet.    
 
Lad os kigge i krystalkuglen og se hvilke følger, det vil få her og nu.    
 
DR vil få sin nyoprettedee satellitkanal i luften og vil i et år eller to få råd til at satse flere kroner i 
kampen om seerne. TV2 vil få råd til at lancere morgen-TV og vil formentlig som DR bruge 
resterende midler til programmer, der kan sikre reklameindtægterne i den voksende konkurrence 
med TV3 og hr. Sloans lokal-TV. TV3 vil få det sværere og må med hr. Sloanes ånde i nakken 
geare ned på nyhedsformidling og andre begyndende public service tiltag, der skulle medvirke til at 
gøre situationen mere respektabel. 
 
Hvad angår Harry Sloan ville det være logisk, hvis han med vinden i ryggen indgik ægteskab med 
et Egmont med ryggen mod muren, så Nordisk Film i Valby kunne levere de dansksprogede 
programmer, der skal pynte på programfladen i det landsdækkende network. Det lyder jo ikke så 
galt, men bemærk venligst at festen kun lige er begyndt. 
 
Tømmermændene kommer først dagen derpå - eller i dette tilfælde om et par år eller tre. Til den tid 
vil det vise sig, at det ikke blev lettere at være Danmarks Radio. Den øgede konkurrence kom til at 
betyde, at dårlige seertal fortsatte med at være dårlige og de to kanaler kom til at betyde, at 
økonomien, der var antrengt med en kanal, fik det værre, da der skulle betales for to. Sparerunder 
og fyringssedler viser sig at være en medicin, som får talenter inden for murene til at søge væk 
samtidig med, at nye talenter søger andre græsgange, hvor græsset er grønnere. En ond cirkel med 
andre ord - og samtidig højst sandsynligt en voksende folkelig protest mod at skulle betale licens 
eller i hvert fald mere i licens.    
 
Meget bedre ser det ikke ud hos TV2 på Kvægtorvet i Odense. I 1996 havde man ved en 
privatisering af stationen kunnet sælge den for 1 1/2-2 milliarder, men det var dengang. Nu må man 
konstatere, at reklame andelen er halveret, og at man selv om reklame markedet er voksende 
alligevel har stærkt faldende reklame indtægter. Det er bare trist, men sådan er det. Helt kontant 
betyder det, at man måske kan sælge stationen for de 3/4 milliard, de skylder, men kun under 
forudsætning af, at TV2 slipper for at skulle betale den årlige kvarte milliard til regionerne. Indgår 
de i koncessionsbestemmelserne, er TV2 formentlig umulig at privatisere, fordi ingen ønsker at 
betale for varen.    
 
Fremgang og optimisme finder man til gengæld andetsteds. På TV3 er man ved at have overvundet 
krisen. Efter at have lagt enhver flirt med public service begrebet bag sig[772] og efter bevidst at 
have satset 100% på det rent kommercielle er markedsandelen for såvel seere som reklamekroner 
stabil til svagt stigende. Det har på mange måder været en grim tid, men nu står barometret på pænt. 
Hos hr. Sloans lokale, landsdækkende TV-netværk står barometret på mere end det. Aktierne på 
Nasdaq er røget til himmels og kombinationen af billige lokale nyheder og knapt så billige 
amerikanske serier har vist sig at være den af investorerne forventede guldgrube”.  
 
Alt i alt - ikke noget dårligt gæt. 

 
772 Rubin sigter til TV3’s offensiv, der er omtalt i afsnit 13.14.3, der bl.a. rummede løfte om at gå over til danske 
reklameregler og at øge andelen af danske programmer. Jens Torpe havde desuden foretaget markante nyansættelser og 
startet en nyhedstjeneste. Målet var at få den tredje landsdækkende tv-kanal. 
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13.19.10.8. Vedtagelse af 1996-loven 
Medieaftalen blev omsat til lov i løbet af efteråret 1996 med ikrafttræden 1. januar 1997773. Fra 
behandlingen i Folketingssalen og i udvalget er der især to ting, jeg vil fremhæve. 
 
For det første kom Venstre med et nyt argument for at omdanne TV 2/Danmark til aktieselskab med 
henblik på senere privatisering, nemlig den networking, som lovens legaliserede. 
 
Helge Sander sagde således, at “jeg tror, at de fleste forestiller sig, at TV 2 bliver udsat for en 
meget, meget hård konkurrence [via networking]. Det tror jeg også bliver tilfældet, men til gengæld 
vil jeg sige, at det ville være meget, meget kunstigt at nægte networking [...]. Men når vi giver 
frihed, betyder det selvfølgelig også øget konkurrence, og når TV 2 bliver presset, er det jo et af de 
områder, hvor vi er lidt kede af, at vi ikke nåede længere i forhandlingerne. Vi havde gerne set, at vi 
havde givet TV 2 en større frihed i form af, at de havde fået indrettet TV 2 som et aktieselskab. [...] 
Jeg håber, at vi i det arbejde, der nu kommer til at forestå, jf. aftalen, kan se nogle umiddelbare 
fordele ved, at vi får lavet TV 2 om, således at de har bedre muligheder for at optage den 
konkurrence, som afgjort bliver større med networking [...]” (s. 2159). 
 
For det andet tilsluttede Enhedslistens Bent Hindrup Andersen sig Christian Nissens og Poul Erik 
Magnussens argumentation om, at der i længden ikke ville være råd til to public service-
institutioner med hel eller delvis licensfinansiering. Han sagde: 
 
“Liberalisering af telelovgivningen, indførelse af networking tvinger DR til at rationalisere, presser 
TV 2 tilbage, og opløsningen af TV 2-fonden betyder, at man om nogle år kan komme i svære 
økonomiske vanskeligheder. Det, jeg hentyder til, er, at man med tv-forligets indgåelse har brugt et 
engangsbeløb på ca. 700-800 mio. kr. til at dække lidt over sårene, og dem står man og mangler, når 
man når til år 2000. 
 
Danmark har nu kun én vej at gå, hvis vi ønsker, at kvalitet skal overleve, og det er at satse på én 
ordentlig kvalitets-public-service-station, Danmarks Radio, få den finansieret af licens- og 
skattekroner, så folk kan betale deres licens med glæde. Men en sådan holdning står vi helt alene 
med” (s. 2164). 
 
Det sidste var forkert. Både SBS, Danmarks Radio, TV3 og i hvert fald Venstre ville støtte 
Enhedslistens idé om at samle alle licenspengene hos DR.  
 
13.19.10.9. Ny vedtægt for TV 2 
1996-loven var en så voldsom ændring af TV 2’s forhold, at den medførte en ny Vedtægt for TV 2. 
Den gamle stammede fra 1990 og var på grund af nedlæggelse af TVR og TV 2-fonden ikke 
længere tidssvarende774. 
 

 
773 L 84, 1996-97. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Friere økonomiske rammer for 
DR og TV 2, networking, m.v.). Frem 27. november 1996 A 2066, som frem A 2020, 1. behandling FF 2158, 
betænkning B 164, ændring af betænkning B 242 og 243, 2. behandling FF 2778, optrykt efter anden behandling, 
tillægsbetænkning B 256, 3. behandling FF 2964, som vedtaget C 157. Lov nr. 1208 af 27. december 1996. 
774 “Bekendtgørelse nr. 75 af 5. februar 1990 om vedtægt for TV 2”. Den nye hedder “Bekendtgørelse nr.  658 af 18. 
august 1997 om Vedtægt for TV 2”. 
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Jeg vil fremhæve to elementer. Det første er bestemmelsen om, at TV 2/Danmark skulle have en vis 
fri egenkapital. Det havde ikke tidligere været et krav, og TV 2/Danmark havde da også haft en 
betydelig negativ egenkapital. Tidligere stillede staten til gengæld en lånegaranti, som den centrale 
TV 2-bestyrelse kunne trække på, hvis midler fra TV 2-fonden ikke kunne dække den godkendte 
budgetramme775. 
 
Nu blev det besluttet, at TV 2/Danmark ikke kunne optage lån til finansiering af driften, men at der 
til finansiering af et eventuelt underskud på driften – f.eks. forårsaget af svigtende reklameindtægter 
– skulle være en fri egenkapital af en vis størrelse. Uden tvivl begrundet dels af de mange justringer 
af TV 2’s økonomi, dels af Rigsrevisionens anbefaling i dens analyse af TV 2’s økonomi (se afsnit 
13.17). Den frie egenkapital skulle oparbejdes via årlige overskud på driften. Det er formuleret i 
1997-vedtægtens § 32, stk. 4, og jeg citerer hele stykket, da det skal blive afgørende dels for TV 2’s 
besparelser i 1999, dels for Danmarks og Kommissionens drøftelser om størrelsen på den 
nødvendige statsstøtte eller kompensation til TV 2 (se senere i afsnit 21.4.6). 
 
“Til finansiering af et eventuelt underskud på driften skal den fri egenkapital – det vil sige 
egenkapitalen exl. hensættelser og andre bundne midler – for den landsdækkende virksomhed pr. 
31. december 2000 udgøre mindst 200 mio.kr. Den fri egenkapital opbygges, så den pr. 31. 
december 1998 udgør mindst 50 mio.kr. og pr. 31. december 1999 mindst 100 mio. kr. Fra 2001 
skal en fri egenkapital til enhver tid udgøre mindst 200 mio. kr. ifølge seneste regnskab. Såfremt 
egenkapitalen ventes at blive mindre end de anførte beløb, forelægges sagen for kulturministeren. 
Kulturministeren kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Rigsrevisionen godkende en 
lavere egenkapital. Til godkendelsen kan knyttes nærmere fastsatte vilkår”. 
 
Det andet element af stor betydning er det økonomiske forhold mellem TV 2/Danmark og TV 2-
regionerne. 
 
TV 2-regionerne er kun nævnt to gange i Medieaftalen. Pkt. tre lyder lakonisk: “TV 2-regionerne 
bliver i TV 2-familien”. I det omfattende økonomiafsnit (pkt. 25) står der, at der afsættes 300 mio. 
kr. til dækning af digitalisering af produktionsapparatet i såvel TV 2/Danmark som i TV 2’s 
regioner. I fordelingen af licensmidlerne, dvs. den eksplicitte statslige finansiering af driften, 
optræder TV 2-regionerne ikke. Vedtægten siger om finansieringen, at “TV 2’s samlede 
virksomhed finansieres gennem TV 2’s andel af licensafgifterne og gennem indtægter ved 
reklamering i TV 2 samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, 
udbytte, overskudsandele m.v.” (§ 32, stk. 1). Fastlæggelse af de midler, TV 2-regionerne skulle 
bruges til driften, skete på grundlag af budgetter, som regionerne skulle indsende til den centrale 
bestyrelse for TV  2 (§ 33, stk. 1 og 3). Den centrale bestyrelse skulle derefter  fastsætte “de beløb, 
der vil blive overført [...] til den enkelte regionale virksomhed det efterfølgende år. De beløb, der 
overføres til den enkelte region, må ikke ligge under 1996-niveaiet, målt i faste priser”.  
 
Det, der senere i de mange retssager ved Retten i Første Instans og EU-Domstolen skulle blive et 
stridspunkt, er, hvorfra “de beløb” stammede. Licensen gik til “TV 2”, således som det står i 
Medieaftalen og i Finansudvalgets bevillinger i form af Aktstykker. TV 2 blev ledet af den centrale 
bestyrelse (§ 14. stk. 1). Den centrale bestyrelse fastlagde og tildelte den enkelte regionale TV 2-
station et vist beløb, som den selv bestemte, dog med en nedre grænse. Det synes derfor, at “de 

 
775 Se 1990-bekendtgørelsens §19. Størrelsen af statsgarantien blev fastlagt i tilknytning til Finansudvalgets 
godkendelse af budgetrammen. Den seneste statsgaranti var på 200 mio. kr. (se Aktstykke 17, § 21 Kulturministeriet af 
5. oktober 1993 punkt a). 



 591 

beløb”, der overføres til TV 2-regionerne stammer fra de midler, der lå i TV 2/Danmarks kasse, og 
som den centrale bestyrelse havde rådighed over. I denne kasse indgik licens, indtægter fra salg af 
reklameplads i hele TV 2’s programflade, inkl. de regionale udsendelser, samt overskud fra anden 
kommerciel virksomhed. Det er derfor ikke muligt at afgøre, om TV 2-regionerne blev finansieret 
af en del af den licens, der tilgik TV 2/Danmark, og det ses ingen steder, at dele af denne licens var 
øremærket til TV 2-regionerne. 
 
Det blev imidlertid Kongeriget Danmark og TV 2/Danmark A/S’ påstand i de mange retssager, der 
forløb efter denne afhandlings tidsgrænse. Ifølge dem var TV 2/Danmark blot en 
“betalingsformidler” af en statsstøtte i form af licens, der uden videre løb gennem TV 2/Danmark, 
uden at denne virksomhed fik nogen fordel af denne transaktion. Følgelig kunne regionernes licens 
ikke udgøre statsstøtte til TV 2/Danmark, da modtagelse af en fordel er en betingelse for, at der 
foreligger statsstøtte. På EU-niveau blev dette definitivt afgjort med EU-Domstolens dom den 9. 
november 2017 (C-649/15 P), der var en stadfæstelse af Retten i Første Instans’ dom i sagen T-
674/11 af 24. september 2015. Hele licensen var statsstøtte til TV 2/Danmark A/S. Jeg tager 
problematikken op igen, når jeg fortæller om VK-regeringens adskillelse af TV 2/Danmark og TV 
2-regionerne i efteråret 2002 (jfr. afsnit 22.7.2) 
 
Spørgsmålet var dog ikke afgjort hermed, idet TV 2 og Danmark ved de efterfølgende sager ved 
danske retter opretholdt synspunktet, og at overførslerne til TV 2-regionerne i 1997-2002 derfor 
ikke skulle tælles med, når størrelsen på ulovlighedsrenterne, som TV 2/Danmark A/S skal betale, 
skal fastlægges, ligesom beløbet ikke skal indgå, når Danmarks evt. erstatninger til Viasat skal 
fastlægges. Disse sager er ikke afgjort ved afhandlingens afslutning. 
 
13.19.11. Exit Hilden 
Til sidst i fortællingen om det brede medieforlig jeg vil fremdrage Jytte Hildens udvalgssvar på 
spørgsmål 7. Hun henviste til, at der i den mediepolitiske aftale indgik, at aftaleparterne snarest skal 
indlede drøftelser af, om der er basis for at omdanne TV 2 til et aktieselskab pr. 1. januar 1998. Hun 
skrev: “Det er min hensigt at indlede disse drøftelser med partierne bag medieaftalen i begyndelsen 
af 1997” (L 84 1996-97, Kulturudvalget bilag 37). 
 
Det kom hun dog ikke til. CD meddelte nemlig den 20. december 1996 (samme dag som loven blev 
vedtaget), at partiet udtrådte af regeringen776. Poul Nyrup Rasmussen foretog i samarbejde med den 
radikale leder Marianne Jelved den nødvendige rokade, og resultatet blev, at Jytte Hilden blev 
Forskningsminister, medens den radikale Ebbe Lundgaard, der ikke var medlem af Folketinget men 
dog af Det radikale Venstres hovedbestyrelse, overtog Kulturministeriet og dermed spørgsmålet 
om, hvorvidt TV 2 skulle privatiseres. 
 
13.20. Opsamling på kapitel 13 
Kapitel 13 beskrev de første ti år af TV 2’s historie, fra september 1986 til december 1996. På trods 
af de mange problemer, der viste sig i virksomhedens struktur og finansiering, klarede TV 2 sig 
rigtigt godt i forhold til seerne. Stationen havde i sit første hele år næsten samme seertal som 
Danmarks Radio og i 1990 endda flere daglige seerminutter og lidt bedre dækning. Og positionen 
som Danmarks ubestridt mest sete tv-kanal blev fastholdt og udbygget de næste fem år. Tallene for 
1996 viste, at TV 2 havde 41% af daglig seertid, DR1 27% og lokal-tv 5%.  De resterende 27% 
fordelte sig med halvdelen til TV3 og resten til andre satellit-tv-kanaler og nabolands-tv. Dansk 

 
776 Se herom Bille 1998, s. 240-245. 
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public service broadcasting stod således for 2/3 af danskernes tv-forbrug, og en af målsætningerne 
med oprettelse af TV 2 var således nået. 
 
TV 2’s økonomi hang imidlertid ikke sammen, hvad bestyrelsen havde gjort opmærksom på 
allerede i januar 1988. Det budget, der i 1986 indgik i lovforslaget, hvilede ikke på seriøse 
beregninger, men måtte snarere ses som en legitimation af den begrænsede sendetid og de få 
reklameminutter. Ingen af delene kunne holde, hvis TV 2 skulle blive en rigtig tv-station, der kunne 
fremtvinge rationaliseringer i DR og samtidig begrænse seningen af udenlandsk tv. Staten måtte 
derfor igen og igen justere på TV 2’s indtægter og udgifter, hvorved den økonomiske styring af 
virksomheden blev langt mere detaljeret, end politikerne havde udtalt ved lovens vedtagelse i 1986. 
Det førte til lovjusteringer i 1989 samt flerårige licensforlig og medieaftaler i 1990, 1991, 1993, 
1995 og i 1996. Kernen i disse aftaler var dels en lempelse af TV 2’s reklameregler, dels en 
udskydelse af betaling for og en fritagelse for renteudgifter til de omfattende lån, TV 2 havde måttet 
optage til etablering og til bygning af UHF-sendernettet, da virksomheden var født uden 
egenkapital.  
 
TV 2’s økonomi kunne imidlertid ikke behandles isoleret, da den via licensfinansieringen hang 
sammen med DR’s. Og efterhånden rejste det spørgsmål sig, om der i Danmark var licenspenge nok 
til at finansiere, at både DR og TV 2 skulle opfylde omfattende public service-forpligtelser.  
 
TV 2’s ejendommelige struktur kom i fokus i forlængelse af de økonomiske vanskeligheder. Den 
centrale bestyrelse for hele TV 2-komplekset var ansvarlig for brugen af pengene, dvs. udgifterne, 
mens politikerne via budgetrammen fastlagde indtægterne. Disse indtægter stammede dels fra 
licens, som politikerne havde suveræn råderet over, og dels fra overskud ved drift af TV 2 Reklame 
A/S, der fungerede på kommercielle præmisser og derfor med stor markedsafhængighed. 
Reklameselskabets meldinger om kommende overskud viste sig imidlertid meget upålidelige, hvad 
der førte til et stigende pres fra TV 2-ledelsen på politikerne for selv at overtage reklamesalget. Og 
sådan endte det i 1996. Den anden del af de strukturelle problemer angik forholdet mellem TV 
2/Danmark i Odense og de otte regionale tv-stationer. Disse stationer havde hver en halv times 
daglig sendetid, hvad der set fra TV 2-ledelsens position betød, at en halv time af programfladen 
skulle produceres otte gange med dertil svarende udgifter. Dertil kom, at tv-regionernes seertal 
indtil begyndelsen af 1993 var så små, at deres bidrag til reklamefinansieringen var yderst 
beskeden. På den baggrund blev det mange gange foreslået at udskille tv-regionerne fra TV 2, 
finansiere dem med licens og lade TV 2/Danmark beholde alle reklameindtægterne. 
 
På grund af disse økonomiske og strukturelle vanskeligheder for TV 2-systemet forskubbede de 
politiske partiers holdning til TV 2 sig. Loven var i 1986 vedtaget af centrum-højre med De 
Konservative og Venstre som drivkræfter og med Socialdemokratiet og den øvrige venstrefløj som 
modstandere af finansieringsmodellen. Men i 1989, 1990 og 1991 kunne næsten hele Folketinget 
slutte op om forbedringer af TV 2’s økonomi, kun Fremskridtspartier var nu modstander. Men efter 
Nyrup-regeringen var trådt til i 1993 vendte situationen sig. Venstre og De Konservative samt 
Fremskiftspartiet kunne ikke længere godkende de foreslåede licensstigninger, og herefter blev det 
centrum-venstre, der tog ansvar for driften af TV 2. Og det åbnede for de tanker om en privatisering 
som løsning på TV 2’s økonomiske problemer, som enkelte borgerlige politikere tidligere havde 
antydet, men som i 1995 førte til, at Venstre fremlagde en mediepolitik, der rummede en 
privatisering af TV 2.  
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En anden løsningsmodel var en omdannelse af TV 2/Danmark til et A/S, hvorved TV 2/Danmarks 
store gæld kunne konverteres til ansvarlig kapital. Det kunne både ses som en løsning på 
gældsproblemet og som første skidt imod en privatisering, hvorfor tanken kunne få tilslutning fra så 
godt som alle. Imidlertid viste analyser fra embedsværket, at en sådan ordning med den daværende 
usikre økonomi ikke ville være i overensstemmelse med EU’s statsstøttebestemmelser, hvorfor 
forslaget blev sat på stand by til senere udredning. De langsigtede forhold omkring TV 2’s 
økonomiske forhold var derfor uafklarede på trods af øjeblikkelig seersucces, hvad der ubehageligt 
nok for både regeringen og TV 2 viste sig tydeligt, da Rigsrevisionen i 1995 afleverede en 
undersøgelse af TV 2/Danmarks økonomi. Kulturministeren måtte på det grundlag konkludere, at 
TV 2/Danmark ikke var i stand til at tilbagebetale etableringslånet fra 1986, og altså ikke leve op til 
de forudsætninger, som loven dengang var vedtaget under. 
 
Spørgsmålet om statens ejerskab af TV 2 hang sammen med de programforpligtelser, TV 2 var 
pålagt. Med etableringen i 1986 skulle Danmarks Radio påføres konkurrence på levering af public 
service broadcasting, ikke mindst på nyhedsområdet. Og konkurrencen udviklede sig positivt, set 
fra det politiske parnas. De voldsomme programpolitiske debatter, der havde lammet Radiorådet og 
Programudvalget i DR i 1970erne og starten af 1980erne, var forsvundet, og et ideologisk korrektiv 
til DR var derfor ikke længere nødvendigt. Men kunne man herefter overlade det til DR alene at 
levere en programflade af kvalitet og med et alsidigt og mangfoldigt programindhold? Troede man, 
at DR nu efter strømligning og rationaliseringer kunne løse opgaven alene, kunne alle 
licensmidlerne placeres her, evt. sammen med de regionale tv-stationer. Men troede man det ikke, 
var det nødvendigt at opretholde TV 2 som korrektiv og hedspore, og dermed måtte en del af den 
statslige finansiering placeres her. Faren var imidlertid, at Danmark hermed fik to 
underfinansierede, licensbetalte og ukoordinerede tv-kanaler, der end ikke samlet kunne løse 
opgaven, og som ville stå svagt i den stigende konkurrence, der kom fra lokal-tv og ikke mindst fra 
TV3 og andre satellit-kanaler, der på grund af EU’s TV-Direktiv lå uden for danske politikeres 
kontrol.  
 
Det bragte endnu en problemstilling på banen, nemlig spørgsmålet om endnu en dansk, 
landsdækkende tv-kanal via det tredje, landsdækkende frekvenssæt, som Danmark havde fået tildelt 
i 1961. DR udarbejdede i 1994 en omfattende strategiplan, hvori indgik rådighed over fire 
radiokanaler og to koordinerede tv-kanaler. Samme tanke blev også fremlagt af TV 2, mens TV3 
tilbød at “gå ned på jorden” via den tredje kanal mod at overholde danske reklameregler og levere 
et danskproduceret programudbud. Herved ville en privatejet, landsdækkende tv-kanal 
tilsyneladende blive en realitet og en privatisering af TV 2 var måske så ikke længere på den 
politiske dagsorden. Der var bare den hage ved forslagene, at der ikke fandtes en landsdækkende 
tredje, analog tv-kanal på grund af de dispositioner, der var truffet angående frekvensallokering i 
1980erne og 1990erne. Dertil kom, at Telestyrelsen oplyste, at indførelse fra digitalt terrestrisk tv 
også ville hindre disse planer. 
 
Networking var det sidste principielle spørgsmål, der blev behandlet i kapitel 13. Lokal-tv havde 
været det første brud på DR’s monopol, da de små stationer begyndte at sende i 1983. De havde fra 
starten haft store økonomiske vanskeligheder, da reklamefinansiering var reserveret et dansk TV 2. 
Kun omkring et dusin af de oprindeligt 34 lokale tv-stationer var derfor i live i 1996, og blandt disse 
dominerede arbejderbevægelsen med ejerskab af mere end halvdelen. Reklamefinansiering var 
gradvist indført i første halvdel af 1990erne, og en form for ulovlig networking bidrog til 
stationernes overlevelse, hvad kapitalindsprøjtninger fra det amerikanskejede SBS og LO også 
gjorde. Men situationen var på længere sigt uholdbar. En tilladelse til networking ville skabe en tv-
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kanal med ca. 60% husstandsdækning og et holdbart økonomisk grundlag. Men en sådan kanal ville 
også påføre TV 2 en stærkere konkurrence på reklameomsætningen. Resultatet af de afsluttende 
mediepolitiske forhandlinger blev imidlertid, at den socialdemokratiske Kulturminister sammen 
med næste alle partier i Folketinget godkendte både networking og et TV 2 i statseje med licens- og 
reklamefinansiering som led i et bredt medieforlig for årene 1997-2000. 
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Kapitel 14. De mediesystemiske dimensioner 1996 
 
I dette kapitel vil de mediesystemiske dimensioner bliver beskrevet, således som de var ved 
udgangen af 1996, kort før den brede medieaftale blev implementeret (jfr. afsnit 13.19.10). 
Dispositionen følger strukturen i kapitel 1 og kapitel 9. Derfor bliver først de mediesystemiske 
positioner gennemgået, derefter de mediesystemiske relationer, der efterfølges af journalistisk 
professionalisme og til sidst redegøres for statens rolle. Endelig fortæller jeg om de udviklinger 
inden for EU, der har direkte relation til TV 2-historen. Statsstøttereglerne gennemgås dog for sig i 
kapitel 15. 
 
14.1. Mediemarkederne 
Det er markederne for dagblade, radio, tv, film og telenettet, der skal redegøres for. 
 
14.1.1. Dagspressen 
Det fremgår af tabel 14.1 og 14.2, at antallet af dagblade var faldet i perioden 1986-1996 - mest i 
provinsen mens tallet i hovedstaden var nogenlunde konstant. Også oplagstallene var gået ned 
(tabel 14.2), for alle dagblade udgivet i provinsen var det 7%, men fraregnes Morgenavisen 
Jyllands-Posten (der havde en fremgang på 90%!) var nedgangen 14%; tallet for dagblade udgivet i 
København var 19%. Af tabel 14.3 fremgår det, at det er de to sensationsaviser, B.T. og Ekstra 
Bladet, der står for næsten hele oplagsnedgangen for københavneraviserne. Målt i forhold til antal 
husstande, er den samlede relative nedgang betragtelig, idet husstandstallet er steget og dækningen 
derfor er reduceret fra 84% til 65% eller med 23%. 
 
Tabel 14.1. Antallet af hovedblade i København, provisen og hele Danmark 1986, 1990, 1996.  Efter Oplagstal og 
markedstal for 1986, 1990 og 1996 
 
 
  Kbh. Provins Hele landet 
1986  9 37 46 
1990  8 36 44 
1996  8 28 36 
 
 
Tabel 14.2. Oplagsudviklingen på hverdage for blade, udgivet i København og provinsen samt hele landet 1986, 1990 
og 1996 i 1.000. Kilde som tabel 14.1. 
 
  Kbh. Provins Hele landet Antal husstande Oplag/husstande  
1986  914 944 1858  2326  0,80 
1990  866 911 1777  2402  0,74 
1996  738 880 1618  2497  0,65 
1986-1996 i % -19 -7 -13 
 
Tabel 14.3. Oplagsudviklingen af de københavnske dagblade 1990-1996 i 1.000 og i %. Kilde som tabel 14.1. 
 
   1990  1996  absolut    i % 
Aktuelt   49.915  35.963  -13.951  -28    
Berlingske Tidende 130.424  154.160   +23.736  +18 
B.T.   211.748  156.452  -55.296  -26  
Børsen   42.933  40.653  -2.280  -5   
Ekstra Bladet  238.017  170.626  -67.391  -28  
Information  25.901  21.543  -4.358  -17 
Kristeligt Dagblad 150.60  15.467  +407  +3  
Politiken  152.435  143.015  -9.420  -6   
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Samlet    866.433  737.879  -128.553  -15  
B.T. og EB  449.765  327.078  -122.687  -27 
 
 
Tabel 14.4 viser, at hovedstadsbladene udgjorde mellem 1/3 og 1/4 af de aviser, der solgtes i 
provinsen, og at de rent lokale blade kun tog sig af halvdelen af det, der blev solgt. På trods heraf 
viser tabel 14.5, at der ikke fandtes “landsdækkende” dagblade i Danmark – ingen af de store 
københavneraviser havde en dækningsprocent i bladdistrikter uden for hovedstaden på mere end 6 i 
1996. Den store provinsavis, Morgenavisen Jyllands-Posten, havde omvendt i 1996 en dækning på 
blot 4 % i hovedstaden. 
 
Tabel 14.4. Oplagsfordelingen på hverdage i provisen 1986, 1990, 1996. Kilde som tabel 14.1. 
 
Tal i 1.000   1986 1990 1996  
Lokale dagblade   821 771 708   
Jyllands-Posten   124 140 172  
Hovedstadsblade   396 396 327  
I alt    1329 1307 1207  
Hovedstadsblade i %  30 30 27 
 
 
Tabel 14.5. Dækningsprocenter i husstande for “landsdækkende” hverdagsaviser i 1986 og 1996 i udvalgte 
bladdistrikter. Kilde som tabel 14.1. 
 
  Ber.Tid.  B.T.  EB  JP  Pol. 
  1986 1996 1986 1996 1986 1996 1986 1996 1986 1996 
Storkøbenhavn 15 14 18 11 19 11 2 4 16 12 
Lolland-Falster 3 3 7 5 8 6 0 3 3 2 
Fyn med øer 1 1 5 3 7 4 5 6 3 2  
Østjylland 1 1 5 3 7 4 11 13 3 2 
Nordjylland 1 0 4 3 6 4 7 8 2 1 
Vestjylland 1 0 4 2 6 3 8 8 2 2 
 
 
Udviklingen i størrelsen på provinsens aviser ses i tabel 14.6, hvoraf det fremgår, at de helt store – 
dem over 30.000 i oplag – fastholdt deres antal, og det samme var sket for de mellemstore med 
mellem 10.000 og 20.000 i oplag. De helt små var reduceret kraftigt. 
 
 
Tabel 14.6. Antal blade i provinsen fordelt efter oplagets størrelse. Kilde som tabel 14.1. 
    1986  1990 1996  
Under 10.000   8 11 6   
10.000-20.000   11 8 8  
20.000-30.000   9 9 6  
Over 30.000   9 8 8  
I alt    37 36 30 
 
Også læsertallene var gået tilbage. I 1987 oplyste 83%, at de læste én hverdagsavis (jfr. afsnit 
9.1.1), i 1996 var tallet ifølge de adspurgte 78% (Andersen 2005, s. 120). 
 
Vi har igen kun få oplysninger om dagbladenes økonomi. Men Danske Dagblades Forening har 
fremlagt Branchenøgletal for perioden 1991-2004777, og resultatet fra 1994-96 ses i tabel 14.7. 
Tallene er meget stabile, men utilfredsstillende. Årets resultat var blot 68 mio. kr. i 1996 af en 

 
777 Lagt på DDF’s hjemmeside, men nu fjernet. I FM’s arkiv. 
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indtjening på næsten 8 mia. kr. Egenkapitalen var dog næsten konstant. Tabel 14.8 viser også 
stabile tal for dagbladenes andel af den samlede reklameomsætning, nemlig 34%. Tv-mediet vandt 
kun langsomt frem i midten af 1990erne. 
 
 
Tabel 14.7. Data for danske dagblade efter Branchenøgletal 1991-2004 i mio. kr. 
 
    1994  1995  1996 
Avissalg    3.438  3.493  3.583 
Annoncesalg   3.473  3.846  3.937 
Andet salg   473  500  479 
Indtægter i alt   7.384  7.839  7.998 
Resultat af primær drift  194  157  3 
Årets resultat   109  219  68 
Resultat i % af indtægterne 1,5  2,8  0,9 
Egenkapital   1.728  1.831  1.757 
Egenkapital i % af indtægterne 23  23  22 
 
 
Tabel 14.8. Annonceomsætningen for udvalgte medietyper 1994-1996, absoluttet tal i 1.000 og i % af den samlede 
medieomsætning, efter Dansk Oplagskontrol 1998. 
 
    1994   i %  1995   i%  1996   i % 
Dagblade   2.880 34  3.275 35  3.334 34 
Gratis ugeaviser   1.593 19  1.843 20  1.880 19 
Tv    1.287 15  1.510 16  1.710 17 
Radio    165 2  165 2  169 2 
Total annonceomsætning  8.508   9.362   9.790 
 
Diversiteten på systemniveau var fortsat høj og havde reelt ikke ændret sig siden 1986. Der fandtes 
både traditionelle omnibusaviser, sensationsaviser, specialaviser og lokalaviser. Men i et enkelt 
lokalområde var den stærkt begrænset, dels fordi hovedstadsbladene, der var de mest 
divertifiserede, havde meget svag dækning i provinsen, dels fordi de enkelte lokale dagblade næsten 
ikke solgtes uden for deres handelsdistrikt. 
 
Ejerskabskoncentrationen blev kortlagt af Den grafiske Højskole i tilknytning til Medieudvalgets 
arbejde (Den grafiske Højskole 1995). Data gælder for 1994-95. 
 
Af de da 38 dagblade indgik 17 i en form for koncerndannelse. Den største var Det berlingske 
Officin med tre fuldtejede hverdagsaviser (Berlingske Tidende, B. T., Amtsavisen). Dertil kom 50% 
af Jydske Vestkysten og 50% af Dagbladet Holstebro/Struer, Ringkøbing Amts Dagblad, Thisted 
Dagblad og Viborg Stifts Folkeblad. De andre 50% af de gamle Bergske blade var ejet i fællesskab 
af de tre Stiftstidender. Politikens Hus ejede Politiken og Ekstra Bladet men havde ingen interesser 
uden for hovedstaden. På Sjælland havde Dagbladet i 1991 overtaget Frederiksborg Amts Avis, 
mens Næstved Tidende og Sjællands Tidende fusionerede i 1991. Holbæk Amts Venstreblad og 
Kalundborg Folkeblad havde samme udgiverselskab. På Fyn var der ikke sket nogle fusioner, men 
det var tilfældet i Jylland. Jeg har nævnt opkøbet af De bergske Blade, og Vejle Amts Folkeblad 
havde i 1991 overtaget Fredericia Dagblad.  Længere nord på var Skagen Avis og Frederikshavn 
Avis i 1994 fusioneret med Vendsyssel Tidende, der igen i 1995-96 gik sammen med (og blev reelt 
kontrolleret af) Aalborg Stiftstidende. På Lolland-Falster og Bornholm var der kun et dagblad i 
1996. I at var 21 dagblade uden ejermæssige kontakter til andre udgivere af dagblade. 
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Som jeg nævnte i kapitel 1, er det meget vanskeligt at vurdere effekterne af disse samarbejder. På 
det redaktionelle plan var de ikke omfattende, da provinsens blade var tæt knyttet til deres 
lokaleområde, og på det økonomiske var betydelige overførsler mellem koncernens udgivelser kun 
til stede i Politikens Hus og Det berlingske Officin. Men samarbejder i provisen antydede, at der på 
længere sigt kunne opstå monopoldannelser, der gik ud over de traditionelle, lokale afgrænsninger – 
hele Sjælland, Nordjylland, måske Fyn, andre dele af Jylland. 
 
14.1.2. Radio 
I 1996 havde mediesystemets radiodel tre geografiske niveauer – landsdækkende, regionalt og 
lokalt, samt fire sendeteknikker – AM, FM, hvortil kom DAB og web-radio, der dog begge befandt 
sig på forsøgsbasis. Om sendeteknikken, se afsnit 14.1.5. 
 
Landsdækkende radio 
DR havde i 1996 rådighed over tre analoge, landsdækkende FM-frekvenser samt AM-kanaler på 
kortbølge, mellem- og langbølge. Der fandtes ikke andre landsdækkende sendemuligheder. P1 var 
den ’seriøse’ talekanal og P3 den populære musik- og nyhedskanal. P2 var i dagtimerne 
regionaliseret i ni regionale kanaler, men blev om eftermiddagen og i aftentimerne brugt som en 
landsdækkende ’seriøs’ musikkanal, P2 Musik. Det gav følgende programudbud: 
 
Tabel 14.9. DR’s udbud i 1996 af radio i timer, efter DR 1998. 
   1996  Nyheder  Aktualitet 
DR total   18.816  1.361  3.273 
P1   5.893  147  1.415 
P2 musik  2.958  0  193 
P3   8.735  919  1.286 
AM-kanaler  1.230  295  379  
 
Tabel 14.10. Lyttertid i minutter for personer over 12 år hele ugen samt dækning på hverdage i %, 4. kvartal 1996. 
Efter Radioens Udviklingsenhed 1997, s. 1-2. 
 
   Lyttertid  % af lyttertid  dækning 
P1   69  7   20   
P2 musik  39  4   19 
P3   354  36   63 
DR landsdækkende 462  47   n.a. 
 
DR’s tre landsdækkende radiokanaler stod således for under halvdelen af den samlede lyttertid og 
P3 havde langt den største dækningsprocent. Tallene for Radioavisen ses i tabel 14.11: 
 
Tabel 14.11. Lyttere i 1.00 til Radioavisen på en gennemsnitlig hverdag, 4. kvartal 1994-96 samt dækning i 1996. Kilde 
som tabel 14.10, s. 27 
 
  1994  1995  1996 1996-dækning 
06.00  580  561  506  11 
07.00  1.217  1.324  1.103  25 
08.00  1.128  1.192  1.098  25 
09.00  892  999  888  20 
12.00-12.29 974  981  960  22 
16.00  458  423  453  10 
18.30-18.59 258  278  204  5 
22.00  48  40  17  0 
Hørt radioavis 65%  65%  61%  61 
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I gennemsnit hørte lytterne mellem 3 og 4 radioaviser om dagen. DR oplyser i Beretning og 
Regnskab 1996, s. 19, at det daglige gennemsnitlige lyttertal pr. dag var 3 mio., det samme som i 
1995. 
 
Regional radio 
I 1996 blev DR’s ni regionale radioer gjort selvstændige, således at hver selv redigerede hele 
dagens programflade, idet der dog også indgik landsprogrammer i tidsrummet 13-16 samt 
timenyhederne fra Radioavisen. Den centrale produktionsenhed i Radiohuset i København blev 
følgelig nedlagt. Tilsammen sendte de ni stationer 26.621 timer med start kl. 06.00 og slut kl. 18.29. 
 
Tabel 14.12. De regionale radioers dækningsprocenter på forskellige tidspunkter på en gennemsnitlig hverdag i fjerde 
kvartal 1996. Kilde som tabel 14.10, s. 32-33. 
   
    06.00-08.59 12.30-12.59 17.15-18.29 
Kbh’s Radio   24  6  4 
Regionalen Næstved  31  11  8 
Radio Fyn   22  6  5 
Nordjyllands Radio  26  9  8 
Radio Midt-Vest   28  12  7 
Østjyllands Radio   27  12  7 
Kanal 94, Vejle   21  7  5 
Radio Syd   29  8  9 
 
Målt over hele landet havde de regionale udsendelser en dækning på 30%, og morgenudsendelser 
stod suverænt stærkest. Ved siden af disse FM-kanaler sendte DR på forsøgsbasis DAB-udsendelser 
i hovedstadsområdet, mest musik. 
 
De regionale radioer var i dele af deres dækningsområder i direkte konkurrence med lokale 
radiostationer, og resultatet ses i tabel 14.13, og det viser en betydelig styrke hos de lokale stationer, 
der havde en økonomi, der var en lille brøkdel af DR’s – uden at jeg dog har kendskab til præcise 
tal, da DR ikke oplyser økonomien for de enkelte radiokanaler, jfr. dog tabel 14.18. 
 
Tabel 14.13. Samlet dækning på hverdage 05.00-18.59 for regionale og lokale radiokanaler, 1994-1996. Kilde som 
14.10, s. 30-31 
 
   1994   1995   1996 
   DR Lokal  DR Lokal  DR Lokal 
Hovedstadsområdet 30 9  31 10  28 8 
Vestsj/Bornh/L&F 40 13  39 14  37 12 
Fyns Amt  33 12  37 13  27 14 
Nordjyllands Amt 38 28  34 34  33 30 
Viborg og Ringkøb. 38 27  37 29  34 25 
Århus Amt  30 18  30 22  33 21 
Vejle Amt  30 26  30 27  26 26 
Sønderjyl/Ribe Amt 38 19  38 21  34 23 
Landstotal  34 16  34 18  31 17 
 
Lokalradio 
Ifølge DR’s lytterundersøgelse for 1996 fandtes der omkring 250 lokalradioer, hvoraf halvdelen var 
kommercielle, mest finansieret ved salg af reklameplads. Jauert & Prehn 1995 har i deres 
undersøgelse fra 1994-95 opdelt dem således: 
 
Tabel 14 14. Opdeling af lokale radiostationer pr. 1994 ifølge Jauert & Prehn 1995, s.28.  
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Type      antal 
Kommercielle. Lønnede ansatte, reklamer  82 
Almene, ulønnede, reklamer   76 
Foreninger, græsrødder    53 
Religiøse     45 
I alt      256 
 
Af disse sendte 23 ikke pga. de dårlige økonomiske forhold (se senere), så det aktive tal var 233. 
 
Vi har en lytterundersøgelse, der har lyttertal for de ti mest aflyttede lokalradiostationer, nemlig 
Gallups fra uge 35, 1994. Jfr. tabel 14.15 efter Jauert & Prehn 1995, s. 45. 
 
Tabel 14.15. Daglige lyttere til lokalradio.  Lyttere i 1.000, dækning i % i primærområdet 
 
Navn   Daglige lyttere Dækning i primærområdet 
Radio Viborg  163  53 
ANR, Aalborg  102  44 
The Voice, Kbh.  87  9 
Radio ABC, Randers 73  46 
Århus Nærradio  69  22 
VLR Vejle  63  33 
Uptown, Kbh.  59  6 
Radio Victor. Esbjerg 53  56 
The Voice, Odense 48  23 
Station København 42  5 
 
Bemærk de meget høje tal i Viborg, Aalborg, Randers og Esbjerg, der tyder på, at de lokale 
radiostationer med bedre dækning via forøget sendestyrke og evt. i network med forbedret økonomi 
ville udgøre en alvorlig trussel imod Danmarks Radios stærke stilling på radioområdet (se senere i 
afsnit 18.2 om kampen om P4).  
   
Der er ingen tilgængelige lyttertal for alle lokalradioer eller tal for det samlede antal 
udsendelsestimer. Det kan dog skønnes til 500.000 timer ud fra Jauert& Prehn 1995, s. 39. Det 
oplyses, at 96% af danskerne kunne modtage mindst én lokalradio. Disse lokalradioer var 
naturligvis i konkurrence med DR’s kanaler, der kunne modtages i alle lokalområder, og en 
indikation af lokalradioernes markedsstyrke i 1996 kan derfor bedst ses, hvis hele radiomarkedet 
præsenteres, jfr. tabel 14.16. 
 
Tabel 14.16. Fordeling af lyttertid og dækning i fjerde kvartal 1996. Samlet lyttertid var 984 minutter. Samlet dækning 
var 89%. Efter Radioens Udviklingsenhed 1997, s. 1 og 2.    
  Lyttertid i % Dækning i % 
DR i alt  75  80  
P1  7  20 
P2 Musik 4  19 
Regionale 27  42 
P3  36  63 
Lokalradio 22  30 
Udenlandsk 4  n.a. 
 
DR’s landsprogrammer stod for 47% af den samlede lyttertid. De regionale stationer havde 27%, og 
de private lokale stationer 22%. Samlet set havde DR ¾ af al radiolytning i Danmark i 1996. 
 
Økonomi på radiomarkedet 
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DR har i 1996-regnskabet s. 30 anført tal for omkostningerne, hvor der er indregnet overhead, der 
angår fællesudgifter til administration, anlæg, produktionsudstyr, m.v. 
 
Tabel 14.17. DRs fordeling af udgifter til drift i 1996. 
 
   Mio.kr.  i % 
Samlede udgifter  2.339  100 
Tv-programmer  1.357  58 
Radioprogrammer 655  28 
Kor & orkestre  117  5 
Sendernet  94  4 
Licensopkrævning 47  2 
Salgsvirksomhed  47  2 
Multimedie  23  1 
 
Af disse beløb vil jeg overføre alle udgifter til kor og orkestre til radioproduktion og derefter 
fordele resten 50/50. Det giver da 878 mio. kr. eller 38% til drift af radiodelen af DR og 1.462 mio. 
kr. eller 62% til tv. Data for lokalradioerne er usikre. Reklameomsætningen i radiomediet var i 1996 
169 mio. kr. (jfr. tabel 14.7). Statsstøtten til de ideelle radiostationer var afskaffet ved nedlæggelse 
af Lokalradiofonden i 1991 (Lov nr. 353 af 6. juni 1991). Ud fra Jauert & Prehn 1995 s. 28 og 120 
kan det med stor usikkerhed anslås, at de ikke-reklamefinansierede radioer havde en samlet indtægt 
fra kommunal støtte og fra tipsmidlerne på ca. 20 mio. kr. årligt. Det giver følgende oversigt: 
 
Tabel 14.18. Udgifter til drift af radio i 1996 i mio. kr. 
 
Danmarks Radio  878 
Kommerciel lokal 169 
Ideel lokal  20 
I alt   1.067 
 
DR stod for 82% af udgifterne og som nævnt for 75% af lyttertiden, jfr. tabel 14.6.  
 
Diversiteten på systemniveau var høj, især på grund af DR’s fire indholdsdifferentierede kanaler. 
Dertil kom i alle lokalområder en kommerciel og mindst én ideel lokalradio. På det lokale niveau 
var ejerskabskoncentrationen svag, mens den var total på det landdækkende. Her var kun DR til 
stede. 
 
14.1.3. Tv 
Tv-markederne havde udviklet sig voldsomt siden 1986. TV 2 var sat i søen i 1988, og det samme 
var sket for TV3, der i 1996 fik en lillesøster, da satellitkanalerne ZTV og TV6 blev slået sammen 
til TV3+. De otte regionale TV 2-stationer var alle i drift fra og med 1991. Lokal-tv havde fået 
forbedrede økonomiske vilkår, idet reklamefinansiering med samme regler som TV 2 blev tilladt i 
1992 (jfr. afsnit 13.8). I 1994 havde ti lokale, kommercielle tv-stationer med Kanal 2 i spidsen 
indledt et mere eller mindre lovligt samarbejde under navnet Kanal Danmark (jfr. afsnit 13.14.3). 
Der fandtes desuden yderligere en håndfuld små kommercielle tv-stationer, og desuden ca. 30 
ideelle stationer (Jauert & Prehn 1995, s. 30). 
 
I perioden 1992-1996 havde adgangen til husstandene (penetrationen) udviklet sig som det ses i 
tabel 14.19. 
 
Tabel 14.19. Tv-kanalernes adgang til husstandene 1992-1996 i %. Efter Gallup 1997. 
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   1992 1993 1994 1995 1996 
DR1   97 97 98 97 95 
DR2   - - - - 48 
TV 2   97 97 98 96 96 
TV3   41 47 52 55 56 
TV 3+   - - - - 34     
Kanal 2   27 27 29 27 28 
Mindst 1 lokal-tv  - - - 62 60 
 
DR1, TV 2 og Kanal 2 (med begrænset sendestyrke) udviklede sig ikke i perioden, hvad der næppe 
heller var muligt. Men bemærk stigningen hos TV 3 fra 41% i 1992 til 56% i 1996. Årsagen var 
dels vækst i antallet af kabel- og satellit-tv-tilslutninger (jfr. afsnit 14.1.5), dels at flere med 
muligheden udnyttede denne. I tabel 14.20 ses brugernes anvendelsen af tv-kanalernes udsendelser. 
 
Tabel 14.20. Gennemsnitlig seertid pr. uge i minutter og i % i hele universet og i TV3-universet 1992-1996. Kilde som 
tabel 14.19. 
 
Hele universet  1992 1993 1994 1995 1996 
Seertid   16:44 17:06 18:01 18:16 18:36 
TV 2   40 42 41 42 41 
DR1   35 32 30 28 27 
DR2   - - - - 1 
TV3   7 8 10 11 13 
TV3+   - - - - n.a. 
Lokal-tv   5 5 6 6 5 
Andre   13 13 13 14 14 
 
TV3-universet   1992 1993 1994 1995 1996 
Seertid   18:31 18:54 20:04 20:31 20:49 
TV 2   33 35 34 35 35 
DR1   29 26 25 23 23 
DR2   - - - - 2 
TV3   14 16 17 17 19 
TV3+   - - - - n.a. 
Lokal-tv   5 4 6 6 6 
Andre   20 19 18 18 17 
 
TV3-universet er defineret af Gallup som de senere, der har adgang til at se TV3 og dermed de 
fleste andre satellit-tv-kanaler. For TV 2 og DR har både størrelsen af dette univers og anvendelsen 
af tv heri stor betydning. Det ses således, at mens DR og TV 2 i det store univers tager sig af 69% 
af seningen, er det kun 60% i TV3-universet i 1996. Og da dette univers var vokset fra 41% til 56% 
i 1992-1996, og da en fortsat vækst var forudset, ville de statslige tv-stationers andel af den samlede 
tv-sening være faldendende – men mindre de økonomiske og programmæssige forhold blev ændret. 
Bemærk desuden udviklingen hos DR. Fra 35% af seertiden i det store univers i 1992 til 27% for 
DR1 i 1996. Her ligger årsagen til etablering af DR2 (jfr. afsnit 13.19.8).  
 
Jeg vil endvidere pege på, at der allerede her i 1996 var tegn på, at tv-udbuddet grupperede sig på to 
niveauer – et fremmedsproget bestående på den ene side af satellit-tv-kanaler og nabolandskanaler 
med små seertal - og på den anden side TV3/TV3+ og de øvrige dansksprogede stationer.  Og på 
det dansksprogede niveau var der fire spillere: DR-gruppen, TV 2-gruppen, TV 3-gruppen og lokal-
tv. Disse fire grupper tog sig af 86% af al tv-sening i hele universet. Den daglige dækning for de 
store tv-kanaler ses i tabel 14.21. 
 
Tabel 14.21. Daglig dækning for tv-kanaler 1992-1996 i %. Kilde som tabel 14.19.  
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   1992 1993 1994 1995 1996 
TV 2   56 58 58 60 59 
DR1   55 55 54 53 53 
TV3   14 15 19 20 23 
Lokal-tv   11 12 14 14 14 
Andre   23 24 25 26 26 
I alt   72 72 74 75 74 
 
TV 2 og DR lå nogenlunde konstant med kontakt til mere end halvdelen af befolkningen dagligt. 
TV3 voksede på linje med den tidligere beskrevne udvikling, og endelig ses det, at andelen af 
befolkningen, der så tv dagligt, steg fra 71% til 74% i perioden 1992-1996. Dette falder i tråd med, 
at den samlede seertid i samme tidsrum steg pr. uge fra 16:44 til 18:36 timer, jfr. tabel 14.20. 
 
Nyhedsseningen, der jo spillede en stor rolle for etableringen af TV 2-systemet, ses i tabel 14.22, 
der viser tallene efter DR’s omlægning af sendetiderne pr. 1994. 
 
Tabel 14.22. Daglige gennemsnitlige daglige seertal på nyhedsudsendelser i % 1994-1996, personer over 12 år. Kilde 
som tabel 14.19. 
 
    1994 1995 1996 
TV-avisen 18:30   11 12 12   
TV 2 Nyhederne 19:00  24 25 24  
TV 2 Regional 19:30  25 24 23 
TV-avisen 21:00   21 20 18  
TV 2 Nyhederne 22:00  18 19 17 
TV3 Direkte ca. 23:00  3 3 3 
 
En fjerdedel af befolkningen så dagligt TV 2’s lands- og regionale nyheder i tidsrummet 19:00 til 
20:00, mens en femtedel så DR’s TV-avisen kl. 21:00, dog med faldende tendens. TV3 forsøgte sig 
med egne nyhedsudsendelser i 1994-1996, hvor stationen forsøgte at ligne en ’rigtig’ tv-station (jfr. 
afsnit 13.3.14). Men med et svagt resultat.  
 
Diversiteten på systemniveau var høj, mest på grund af de mange satellitkanaler. Gallup målte i 
1996 29 forskellige satellitkanaler, der blev set i Danmark, heraf fem norsk- eller svensksprogede, 
ni engelsksprogede, 10 tysksprogede og et par fransk- og italiensksprogede. Der var en række 
temakanaler med nyheder, musik og sport, og en stor mængde public service-kanaler fra 
nabolandene. Men af de kanaler, der var dansksprogede, var diversiteten ikke stor. Der var 
landsdækkende, regionale og lokale udsendelser, men egentlige temakanaler eller kanaler til særlige 
målgrupper fandtes ikke. Måske kunne TV3/TV3+ dog opfattes som ungdomskanaler. 
 
Økonomien er præsenteret via forskellige kilder i tabel 14.23. 
 
Tabel 14.23. Udgifter til tv. Efter Betænkning 1300 bilag, s. 283, Mortensen 2002, s. 7 samt DR’s og TV 2’s 
årsregnskaber. DR-tv er sat til 60% af DR’s samlede udgifter 1992-1995 og 1996 beregnet som i tabel 14.17 
 
   1992 1993 1994 1995 1996 
DR-tv   1.298 1.378 1.421 1.493 1.462  
TV 2   866 902 1.039 1.142 1.132 
TV3/TV3+  102 175 254 321 393 
Kanal 2/Kanal DK 46 57 72 135 120 
Øvrig lokal-tv  20 25 28 -- - 
I at   2.332 2.537 2.814 3.091 3.107 



 604 

 
DR’s og TV 2’s samlede andel af udgifterne til tv faldt fra 93% i 1992 til 83% i 1996. Og TV 2 
halede stærkt ind på DR. Målt i forhold til DR havde TV 2 67% i 1992 og 77% i 1996. 
Bemærkelsesværdig er også udviklingen hos TV3-gruppen. Fra 4% til 13%.  Endnu en trussel imod 
TV 2. Lokal-tv var på vej mod konkurs, hvad 1996-forliget dog justerede på, jfr. afsnit 13.19.10. 
 
14.1.4. Film 
I perioden 1993-1996 blev der produceret 57 spillefilm i Danmark af tilsammen 29 forskellige 
selskaber (Synnott 1997 og Dansk Film Database er kilder til det følgende). Kun fire selskaber stod 
for mere end fire film, nitten selskaber producerede blot én. Altså en branche, der var domineret af 
små, isolerede spillere, hvoraf ganske mange havde en kort levetid. Nordisk Film, der stadigvæk var 
virksom og dominerende inden for alle dele af branchen, var i 1992 indgået i Egmont-koncernen, 
der desuden i 1991 havde opkøbt det konkursramte Per Holst Film. Via disse to selskaber 
producerede Egmont i perioden 10 film. Blandt de nyopkomne selskaber må især fremhæves 
Zentropa, der var begyndt produktion i 1993, og som i 1993-96 producerede syv film og hermed 
blev den største enkeltproducent i perioden.  
 
Tabel 14.19. Salg af billetter i mio. og box office i mio. kr. ex moms. Løbende priser. Efter Statistikbanken,  Danmarks 
Statistik. 
   
 Biografer Billetter   Billetter  Box office Box office 
 i alt  i alt  danske  i alt  danske 
1985 240  11  2  253  44 
1993 166  10  2  312  50 
1994 161  10  2  325  70 
1995 163  9  1  289  24 
1996 166  10  2  352  60 
 
Antallet af solgte billetter var nogenlunde konstant, dog med et voldsomt dyk for de danske i 1995 
– fra 2.318.000 til 776.000. Indtjeningen på de danske var stærkt svingende og helt afhængig af en 
eller ganske få store successer. I 1993 og 1994 stod de tre meste solgt film for godt 2/3 af 
billetsalget, i katastrofeåret 1995 tog én film sig af 47% af alle solgte billetter. I 1996 var 
fordelingen mere jævn, de tre mest sælgende film solgte halvdelen af billetterne. 
Produktionsomkostningerne pr. film var i gennemsnit ca. 10 mio. kr. Det meget store tal for 1996 
skyldes omkostningerne til Zentropas “Breaking the Waves”, der kostede 42,7 mio. kr. 
 
Tabel 14.20. Finansiering af danske spillefilm 1993-1996 
 
   1993 1994 1995 1996 
Antal   11 13 13 20 
Produktionsomkostninger 124 128 121 244   
Statens bidrag  60 52 58 83 
Private   64 76 63 160 
Private i %  52 59 52 66 
 
Undtages “Breaking the Waves” fra opgørelsen i 1996, bliver den private andel 64%. I perioden 
1993-1996 omsatte de danske film for tilsammen 204 mio. kr. i biograferne, jfr. tabel 14.19. 
Fratrækkes filmleje, omkostninger til lancering og distribution bliver der en rest på ca. 96 mio. kr. 
Dette kan slet ikke dække den private investering på 363 mio. kr. Når der alligevel blev produceret 
spillefilm i Danmark skyldtes det, at danske film også havde fået et stort videosalg, både som 
lejevideo og nu især som købevideo. I 1996 havde 72% af husstandene video, og Andersen 2005 s. 
92 opgør detailomsætningen i 1994  ex moms til 350 mio. kr. for lejevideo og 665 mio. kr. til 
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købevideo. Ud fra Andersen 1995 og Mortensen 1992b s. 87 kan indtægten for rettighedshaverne 
anslås til ca. 200 mio. kr. i alt i 1994. Ca. 60% af filmene var danske. Hertil kommer salg til tv og 
til udlandet. Mortensen 1992 s. 87 har beregnet, at indtjeningen hos danske filmproducenter i 1990 
fordelte sig med 27% fra biografvisning og resten – de 73% - kom fra videosalg og -udlejning, 
visning i tv og salg til udlandet. Da videosalget var gået fra 1,5 mio. styk i 1991 til 5,4 mio. i 1994, 
kan den samlede indtjening for danske filmproducenter forsigtigt anslås til mellem 450 og 500 mio. 
kr. i 1993-96. Og så begynder et overskud at tegne sig. Imidlertid gik størstedelen af indtjeningen til 
selskaber, der havde et stort bagkatalog, men som enten producerede meget lidt (f.eks. ASA med tre 
film i perioden), eller som helt havde opgivet produktionen (Merry Film, der i 1958-1979 
producerede 38 film med bl.a. Dirch Passer). Nordisk Film havde endvidere en betydelig indtjening 
på leje- og købsvideo. 
 
DR og TV 2 havde via Ebeltoft-deklarationen (jfr. afsnit 13.12) lovet at investere henholdsvis 25 
mio. kr. og 20 mio. kr. til øget engagement i dansk filmproduktion i 1994-1997. Beløbenes størrelse 
svarer til mere end halvdelen af de private investeringer, jfr. tabel 14.20, og hermed øgedes DR’s og 
TV 2’s indflydelse på den samlede film- og tv-produktion i Danmark. TV 2 havde en særstatus i 
forvejen via sin forpligtelse til at anvende entrepriseproducenter til andet end nyheds- og 
aktualitetsstof. Målet hermed var “en styrkelse af grundlaget for den danske filmproduktion”, som 
der stod i 1986-lovens bemærkninger (Tillæg A 1985-86,  sp. 5701). Om dette blev tilfældet er 
tvivlsomt. Der var rigtigt nok opstået en dansk tv-branche ved siden af filmbranchen, og TV 2 
oplyste i sine regnskabet for 1995, 1996 og 1997, at der var anvendt godt 60 selskaber i hvert af 
disse år. Men de fleste selskaber var meget små. For 1997 oplyses det således, at 46 producenter 
hver leverede mindre end én % af det indkøbte timetal, 11 lå mellem en og fem %, og blot fem 
leverede mere end fem %. TV 2 oplyste ikke navne på selskaberne, men det er sandsynligt, at der 
kun var ét selskab, der både var engageret i film- og tv-produktion: Nordisk Film. I 1995 anvendte 
TV 2 ca. 200 mio. kr. til køb hos de uafhængige entrepriseselskaber og anvendte desuden ca. 75 
mio. kr. til køb af visningsrettigheder, hvoraf langt de fleste gik til udlandet. TV 2’s udgifter til 
programmer var i 1995 på 396 mio. kr., hvoraf entreprisebranchen altså modtog halvdelen, og af 
TV 2’s samlede udgifter udgjorde andelen 25%. Drømmen om den store entreprisebranche var – en 
drøm. 
 
TV 2’s ledelse var opmærksom på Nordisk Films dominerende position, og i efteråret 1996 skete 
der væsentlige forandringer på entreprisemarkedet. TV 2 udbød produktionen af morgen-tv, som 
virksomheden havde ønske i mange år, men først nu havde fundet penge til. En betingelse var, at 
Nordisk Film ikke skulle få entreprisen, da TV 2 ønskede at få en ny kraftig spiller på 
entreprisemarkedet. For TV 2 var der endvidere sket til heldige, at Nordisk Films centrale 
medarbejdere inden for tv-produktion i løbet af sommeren 1996 havde forladt selskabet. De 
dannede derefter Skandinavisk Film Kompagni A/S, og dette selskab fik kontrakten til Morgen-tv, 
der startede den 2. december 1996. Det skete i samarbejde med Metronome, der netop var solgt til 
Tele Danmark og norske Schibsted. Tele Danmark var som tidligere nævnt (afsnit 13.14.3) aktiv 
inden for andre medieområder: kabel-tv-distributør, medejer af 50% af Sportskanalen, der var 
etableret i efteråret 1996, men som først begyndte at sende i 1997, medejer med 50% af Radio 2 og 
via Metronome ejer af en lang række filmrettigheder. Så her var to selskaber på tv-
entreprisemarkedet, der på længere sigt måske kunne udfordre Nordisk Films position, der ifølge 
Schibsteds koncerndirektør Jan Erik Knarbakk sad på 65% af biografmarkedet (Berlingske Tidende 
16. november 1996).  
 
14.1.5. Telenettet 
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Som nævnt i afsnit 14.1.2 var de tekniske muligheder for at sende radio udvidet betydeligt siden 
1986. Ved World Radio Assembly Conference i Geneve i 1984 fik Danmark adgang til frekvenser i 
FM-båndet 100-108 MHz, der kunne bære endnu en landsdækkende radiokanal, FM4 – senere kaldt 
P4. Aftalen trådte i kraft i 1987, og fra da af rådede Danmark over fire landsdækkende radiokanaler 
i FM, der alle kunne regionaliseres. Dertil kom som tidligere et antal lokale radiofrekvenser, der var 
spredt i hele frekvensområdet 87,5 MHz - 108 MHz. Ifølge Jauert & Prehn 1995 s. 144 var der 
udmeldt 362 frekvenser, hvoraf små 300 var i brug i midten af 1990erne; hertil kom yderligere 
knapt 200, der kun var geografisk placeret, men endnu ikke udmeldt (jfr. senere i afsnit 18.2.1 og 
18.2.3). Danmark havde fortsat rådighed over tre landsdækkende radiokanaler på AM, som DR 
anvendte. 
 
Det digitale radioformat, Digital Audio Broadcasting (DAB), var standardiseret af European 
Telecommunications Standards Institut, og ved den europæiske DAB-frekvensplan fik Danmark 
rådighed over én landsdækkende og to regionale frekvensblokke. Hver blok kan rumme mindst fire 
radiokanaler i stereokvalitet (DAB – fremtidens radio? s. 1-11). DR havde indledt forsøg med DAB 
i september 1995, hvori indgik 300 husstande, der havde fået en DAB-modtager stillet til rådighed 
af DR. 
 
Web-radio var i Danmark igangsat af DR i 1996, der fra november dagligt sendte ti radioaviser og 
udsendelsen Orientering (DR: Beretning og regnskab 1996, s. 21). Ifølge Danmarks Statistik 2001, 
s. 176 havde 113.000 husstande adgang til Internettet i 1996. 
 
Omkring 1996 blev tv distribueret til danske husstande via terrestriske sendere, kabelanlæg, 
satellitter og Internettet. Som beskrevet i det lange afsnit 13.15 rådede Danmark over fire 
landsdækkende sæt tv-frekvenser, ét sæt i VHF- og tre i UHF-båndet, hvoraf det ene ikke var fuldt 
anvendeligt. På grund af en uheldig planlægning i 1980erne var situationen den i 1996, at kun to sæt 
frekvenser var landsdækkende, og de blev anvendt af DR og TV 2. Det tredje sæt skulle senere 
anvendes til digitalt, terrestrisk tv. Desuden var et antal frekvenser anvendt til lokal-tv. Jauert & 
Prehn 1995 anfører s. 30, at 44 stationer var aktive på 17 frekvenser, idet en række af de små delte 
senedetiden på den samme frekvens (Radio-tv håndbogen 1995, s. 72-80). Anvendelse af disse 
frekvenser var under Telestyrelsens kontrol. Det gjaldt derimod ikke al transmission af tv via 
satellit- og kabelsystemer, og disse var voksende, jfr. tabel 14.21: 
 
Tabel 14.21. Husstandenes modtageudstyr til tv i 1.000, 1992-1996, Efter Betænkning 1300, bilagsbindet s. 294-95 
samt Gallup 1997. Bemærk, at en husstand kan have flere modtagemuligheder. 
 
    1992 1993 1994 1995 1996  
Hybridnettet   386 416 475 495 595  
Store private kabelanlæg   510 458 446 565 676 
Små private kabelanlæg  139 131 128 114 122 
DTH-paraboler   89 148 178 231 277 
Egen terrestrisk antenne  n.a. 1.027 951 979 n.a. 
I alt    2244 2274 2299 2280 2300 
 
Hybridnettet, jfr. afsnit 7.4-5, var ejet af det statsejede Tele Danmark A/S, der i 1990 var etableret 
via en sammenlægning af de regionale telefonselskaber (Thorud 1995). Nettet var vokset betydeligt 
i både tilslutning til husstandene (fra 17% til 26%) og i kapacitet, idet det i 1996 kunne transmittere 
mere end 25 tv-kanaler. Men successen var ikke så stor, som det var spået ved etableringen i 
slutningen af 1980erne. De private kabelanlæg havde fortsat større kontakt til husstandene (35%), 
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og de store anlæg rummede mindst 26 tv-kanaler. Også de private DTH-paraboler var vokset, men 
havde kun kontakt til 12% af husstandene. 
 
Satellit- og nabolands-tv havde følgende udbredelse i Danmark i 1992 og 1996 (hustande i % efter 
Gallup 1997, s. 13-14) 
 
Tabel 14.22. Satellit- og naboland-tv’s adgang til danske husstande i 1992 og 1996 
 
   1992 1996 
TV3   41 56 
TV3+   - 34 
Eurosport  26 43 
DSF   - 18 
MTV   25 32 
Discovery  21 39 
Pro 7   11 18 
TNT   - 9 
DK 4   - 24 
CNN   - 33 
Sky News  8 8 
Euronews  - 7 
Super Channel  26 26 
BBC   - 23 
Vox   - 7 
TV5   - 22 
Rai Uno   - 14 
 
ARD   40 49 
ZDF   40 44 
NDR   39 42 
RTL+   38 44 
RTL 2   - 13 
3Sat   - 10  
Sat 1   26 33 
SVT 1   52 51 
SVT 2   51 51 
TV4   23 35 
NRK   22 31 
 
Bemærk, at kun få stationer har øget deres udbredelse siden 1992. Eurosport og Discovery skiller 
sig ud med næsten en fordobling, andre øger med op til kun 9%-point. Det tyder på, at et øget 
udbud af muligheden for at modtage satellit-tv-kanaler ikke i sig selv fører til en øget penetration, 
og som det ses i tabel 14.20 heller ikke til et øget forbrug. Det er ganske få kanaler, der trækker 
væksten. 
 
Uplink af radio og tv til satellitter fra Danmark var lovliggjort med Lov nr. 1065 af 23. december 
1992 (jfr. afsnit 9.5), og ministeren havde nedsat et Satellit- og Kabelnævn til at træffe afgørelser på 
området (jfr. CIR nr. 33 af 5. marts 1993). Samme lov havde tilladt kabel-født tv, der blev 
distribueret ud over et lokalt område, dvs. i princippet landsdækkende. I 1996 var følgende 
tilladelser aktive: 
 
Tabel 14.23. Aktive tilladelse i 1996 til at uplinke satellit-radio og -tv fra Danmark samt udstedelsesår. Efter Satellit- 
og Kabelnævnet 1999, s. 1-2.  
 
    Udstedt  Medie  Indhold 
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DK4    13. okt. 1994 kabel-tv  blandet 
Voice of Scandinavia  24. okt. 1994 satellit-radio music for unge 
Danish Satellite TV  13. dec. 1994 satellit-tv pornografi 
TV-Bio    12. jun. 1996 kabel-tv  film, underholdning 
Radio 2    14. okt. 1996 satellit-radio musik for unge 
Stofa A/S   22. okt. 1996 kabel-tv  betalings-tv 
 
Som nævnt havde 113.000 husstande adgang til Internettet i 1996, og distribution af levende, især 
pornografiske billeder var kommet godt i gang. DR og TV 2 havde endnu ikke sendt tv via 
Internettet. DR havde pr. 1. juli oprettet en ny enhed, DR Multimedier, der bl.a. drev DR Online, 
som ved udgangen af 1996 havde ca. 6.000 sider og ca. 20.000 daglige brugere (DR 1997, s. 20-
21). TV 2 kom først med online i 1998.    
      
14.2. Politisk parallelisme  
Den politiske parallelisme skal igen beskrives ved, at jeg redegør for forbindelserne mellem 
medierne og de mediesystemiske aktører. Det er som i kapitel 9 ejerskab, ansvars- og 
kontrolrelationer samt finansieringsformernes betydning, der er det vigtige. 
 
14.2.1. Dagbladenes ejerskab og politiske tilknytning 
Som nævnt i afsnit 14.1.1 var koncentrationsgraden på ejerplan stor i hovedstaden, men beskeden i 
provinsen. To ejerskabsformer var dominerende: fondseje i 11 tilfælde og aktieselskaber med 
mange små aktionærer i otte (optalt efter Jørgensen 2016). Dette gjorde opkøb og dermed yderligere 
koncentrationer i provinsen vanskelige. Hovedstaden var som nævnt dominert af det fondsejede 
Politikens Hus og aktieselskabet Det Berlingske Officin. 
 
Udviklingen i bladenes politiske tilknytning ses i tabel 14.24: 
 
Tabel 14.24. Dagspressens politiske struktur 1985, 1991, 1996 målt på antal hovedblade samt deres andel af 
hverdagsoplaget. Efter Dansk kultur- og mediestatistik 1980-1992, s. 88 samt Danske Reklamebureauers 
Brancheforening 1997. Bladenes egne oplysninger. 
 
    Hovedblade   I % af hverdagsoplaget 
    1985 1991 1996  1985 1991 1996 
 
Konservative   3 3 2  19 19 10 
 (Heraf B.T.  1 1 1  12 11 10) 
Venstre    21 18 14  24 21 21 
Radikale    5 4 2  24 23 11 
 (Heraf Ekstra Bladet 1 1 1  13 12 10) 
Socialdemokratiske  3 3 1  4 4 2 
Øvrige dagblade   15 16 19  28 34 56 
 (Heraf Jyllands-Posten 1 1 1  6 8 10) 
I alt    47 44 38  100 101 100 
 
Det mest slående er væksten i de blade, der havde erklæret sig for partipolitisk uafhængige. Deres 
antal var steget, således at de udgjorde halvdelen af alle hovedblade i 1996 og deres samlede oplag 
udgjorde over halvdelen af det solgte antal aviser. Dernæst er det værd at bemærke, at der i 1996 
kun var ét dagblade med tilknytning til Socialdemokratiet, og på oplagssiden stod dette blad for 2%. 
Ved valget i 1994 fik partiet 34,6% af stemmerne. Venstre fik dengang 23,3% af stemmerne, og 
blade med tilknytning til Venstre stod for 21% af oplaget og godt 1/3 af antallet af aviser. 
Nedgangen i oplag hos De Konservative og De Radikale skyldes B.T.’s og Ekstra Bladets 
tilbagegang. 
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Karakteren af de politiske forbindelser var svækket. LO’s dagblad havde i 1987 ændret titel til Det 
fri Aktuelt og havde fået lovning på redaktionel uafhængighed, der også var tydelig i spalterne, men 
LO’s formand var dog stadigvæk formand for bestyrelsen (Jørgensen 2016, s. 48 ff.). Også 
forbindelsen mellem partiet Venstre og venstreaviserne var løsnet, men dog stadigvæk intakt. 
Aviserne var indbyrdes forbundne via pressebureauet Den liberale Presse og Venstres 
Redaktørforening. Det var en forudsætning for optagelse heri, at redaktøren var medlem af Venstre. 
Formanden og næstformanden var desuden stadigvæk fødte medlemmer af Venstres 
hovedbestyrelse, formanden desuden af forretningsudvalget (Bjørnkjær 2010). Der var jævnligt 
møder mellem partiets øverste ledelse og Redaktørforeningen, men nu udelukkende af orienterende 
art. 
 
14.2.2. Presseetiske regler778 
Som nævnt i afsnit 9.3.6 havde Danske Dagblades Forening den 27. oktober 1981 vedtaget egne 
presseetiske regler. Disse var ikke godkendt af Journalistforbundet, og de var heller ikke gældende i 
forhold til Danmarks Radio. DR havde i 1977 vedtaget “Almindelige retningslinier for 
programvirksomheden i Danmarks Radio”, jfr. afsnit 9.2.5.  
 
Mediekommissionen havde i sin afsluttende betænkning (Betænkning om dansk mediepolitik, nr. 
1029/1985) drøftet muligheden for at skabe et samlet system angående klageinstans, etiske regler 
for massemedierne samt straf- og erstatningsansvar uden dog at opnå enighed om form og indhold i 
et sådant system (s. 231-233). På denne baggrund nedsatte Justitsministeriet i 1986 et 
Medieansvarsudvalg, der bl.a. skulle tag stilling til, om der burde gennemføres et ensartet 
ansvarssystem for alle medier, om kildebeskyttelsen skulle udvides til også at gælde for DR (og 
senere for TV 2 og lokale radio- og tv-stationer), om der i en kommende medieansvarslov skulle 
optages presseetiske regler, og om et nyt organ skulle overtage de opgaver, der da var henlagt til 
Berigtigelsesnævnet, Pressenævnet og Radionævnet (se Medieansvarsudvalgets kommissorium i 
Betænkning nr. 1205/1990, s. 11). Justitsministeren udpegede derefter et Medieansvarsudvalg på 16 
medlemmer, hvori indgik repræsentanter for Dansk Fagpresseforening, Danske Dagblades 
Forening, Journalistforbundet, DR, TV 2 samt forskere og embedsmænd. Udvalget skulle 
fremlægge en betænkning, der rummede lovudkast med bemærkninger. 
 
Spørgsmålet om indholdet i de presseetiske regler behandler jeg senere i afsnit 14.3.3. På dette sted 
ser jeg på spørgsmålet om udgiveransvar (Betænkningens s. 193-203). Som nævnt i afsnit 9.2.1 var 
der i 1970erne sket en forskydning i forholdet mellem udgivere og chefredaktion, bl.a. manifisteret i 
Redaktørerklæringerne fra 1970 og 1974. Nu kom dette forhold igen til drøftelse.  
 
De da gældende ansvarsregler er omtalt i afsnit 1.4.3. Kernen var, at strafansvar i almindelighed 
kun kunne pålægges redaktøren og forfatteren, ikke udgiveren. Erling Brøndum havde i sin centrale 
artikel fra 1970 (se afsnit 9.2.1) taget udgangspunkt heri og på dette grundlag slået fast, at da det er 
chefredaktøren, der er ansvarlig for bladets indhold, er det også ham, der bestemmer, hvad der skal i 
avisen, - ikke udgiveren og heller ikke journalisterne. 
 
En række alvorlige tilfælde af personhetz og krænkelser af privatlivets fred igennem 1970erne og 
starten af 980erne havde imidlertid fået politikere og pressefolk til at stille spørgsmålstegn ved de 
sanktioner, der ramte de dagblade, der åbenlyst og i gentagende tilfælde foretog alvorlige 

 
778 Kilder til dette afsnit er Journalisten og Dansk Presse for 1986-1996, Betænkning 1205/1990, Betænkning 
1029/1985 samt Paulsen 1991. 
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privatlivskrænkelser. Da bøder og erstatninger blev pålagt redaktøren, og da størrelsen på bøden 
blev fastlagt ud fra redaktørens økonomiske forhold, men blev betalt af bladet, kunne der lovligt 
spekuleres i freds- og æreskrænkelser (Betænkning 1205/1990 s. 197). Hvis en udgiver havde lagt 
en redaktionel linje, der tolererede strafbare freds- og ærekrænkelser, kunne dette medføre en 
stigning i antallet af aviskøbere, læsere, salgs- og annonceindtægter, der mange gange langt 
oversteg størrelsen på de bøder, dette medførte. Spørgsmålet var da dette: Kunne hensynet til 
privatlivet, individets omdømme og æresfølelse begrunde yderligere indskrænkninger i 
massemediernes ytringsfrihed og skærpet straf ved overtrædelse heraf? Men dette spørgsmål 
rummede også en anden problematik, nemlig om hensynet til beskyttelse af det krænkede individ 
skulle medføre en anden balance mellem udgiver og chefredaktør, hvis udgiveren blev ansvarlig for 
grove freds- og ærekrænkelser? I Betænkningen om Medieansvar var et lille flertal af medlemmerne 
tilhængere af et udgiveransvar og dermed bødeansvar, der dog burde begrænses til grelle og 
ekstreme tilfælde af privatlivskrænkelser. Et mindretal afviste enhver form for udgiveransvar, der 
kunne ændre på det eksisterende system. Hvis udgiveren kunne pådrages et strafansvar gennem 
redaktørens handlinger, ville det være naturligt, at udgiveren søger at påvirkee de konkrete 
redaktionelle beslutninger (ib. s. 199-202). 
 
Journalistforbundets medlemmer befandt sig i mindretallet, mens DDF’s repræsentanter var splittet. 
Sagen kom på DDF’s generalforsamlingen i efteråret 1988, hvor et overvældende flertal på 80 % 
stemte for at beholde det eksisterende ansvarssystem uden udgiveransvar (Dansk Presse nr. 9/1988). 
Altså en sejr for chefredaktionens stilling over for udgiverne – når sagen blev betragtet inden for 
medieverdenen. Men politisk blev det lidt anderledes. Da Folketinget i foråret 1991 vedtog Lov om 
medieansvar779, skrev justitsministeriet i lovforslagets Almindelige bemærkninger pkt. 4.3, at man 
var enig med mindretallet i, at et udgiveransvar ville “indebære en latent risiko […] for 
informationsfriheden her i landet”, men at man på den anden side også var enig med flertallet i, at 
man måtte se “med megen alvor på de lovovertrædelser, der lejlighedsvis manifesterer sig i 
medierne og kan være bestemt af salgsfremmende hensyn mere end af hensynet til ytrings- og 
informationsfriheden”. Derfor burde man opretholde princippet om udgiverens hæftelse for bøder, 
erstatningsbeløb og sagsomkostninger, der idømmes redaktøren. 
 
Spørgsmålet var således politisk set uafklaret. Jørgen Paulsen fra Justitsministeriet, der havde ledet 
lovens gang gennem Folketinget, og som desuden var en af hovedkræfterne for 
Medieansvarsudvalgets betænkning, skrev i Paulsen 1991 s. 62: “Det kan for en udenforstående 
være vanskeligt at se den store forskel i spørgsmålet om påvirkningen af den redaktionelle frihed i 
relation til en hæftelse frem for et ansvar. Er det magi eller er der tale om en psykologisk 
mekanisme af mere moralsk karakter [?]. Muligvis kan dette hævdes ud fra et synspunkt om, at det 
er mere dadelværdigt at ifalde et egentligt strafansvar end blot at hæfte økonomisk for en andens 
strafansvar” (Paulsen fremhæver). 
 
14.2.3. Dagbladenes finansieringsformer 
I perioden 1986-1996 var der ikke sket ændringer i forhold til situationen i 1986, jfr. afsnit 9.2.3. 
 
14.2.4. DR og TV 2 – økonomi- og programstyring 
De love, der i 1996 fastlagde de væsentlige ansvars- og kontrolrelationer for Danmarks Radio og 
TV 2, var sammenskrevet i Lovbekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 666 af 

 
779 L 132, 1990-91 anden samling. Fremsat 6. februar 1991 FF 1544, som fremsat A 3047, 1. behandling FF 2112, 
betænkning B 625, 2. behandling FF 6184, 3. behandling FF 6536, som vedtaget C 587. Lov nr. 348 af 6. juni 1991. 
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5. juli 1996. Dertil kom Bekendtgørelse af vedtægt for Danmarks Radio nr. 148 af 6. marts 1989 og 
Bekendtgørelse af vedtægt for TV 2 nr. 75 af 5. februar 1990. 
 
TV 2’s etablering, struktur, styrelsesforhold, finansiering samt programforpligtelser blev beskrevet i 
kapitel 10. Danmarks Radio fik sine styrelsesforhold ændret kraftigt i forhold til 1973-loven (jfr. 
afsnit 9.2.5) ved vedtagelse af “Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
(Danmarks Radio)”, der trådte i kraft 1. oktober 1987780. Ved denne lov blev Radiorådet nedlagt og 
erstattet med en mindre bestyrelse. Samtidigt forsvandt det magtfulde Programudvalg, og et 
rådgivende programråd blev oprettet. Herefter var økonomi- og programstyringen for TV 2 og DR 
organiseret efter grundlæggende fælles principper, der herefter gennemgås, som de var i 1996. 
 
14.2.4.1. Overordnet ledelse 
DR var en “selvstændig offentlig institution”, mens TV 2 var en “selvejende institution”. Selv om 
ordvalget er forskelligt, var der ingen reel forskel. Begge virksomheder var ejet og kontrolleret af 
staten, men de var ikke en del af statsapparatet, deres økonomier indgik ikke i finansloven, og 
Kulturministeren havde ingen instruktionsbeføjelser i forhold til dem. Begge institutioner blev ledet 
af en bestyrelse, der blev beskikket af Kulturministeren. Bestyrelserne var den øverste ledelse med 
det overordnede ansvar for opfyldelse af de forpligtelser, der var pålagt institutionen. Men de to 
bestyrelser blev sammensat på forskellig måde og havde forskellige kompetencer i forhold til den 
samlede virksomhed. 
 
TV 2’s centrale bestyrelse havde ni medlemmer. Seks af disse blev udpeget af Kulturministeren, og 
disse skulle tilsammen repræsentere “mediemæssig, kulturel og ledelsesmæssig indsigt”, altså et 
indslag af den såkaldt professionelle ledelsesmodel (jfr. afsnit 0.13.2). De otte regionale TV 2-
virksomheders bestyrelser udpegede tilsammen to medlemmer, og medarbejderne i den 
landsdækkende virksomhed ét medlem. Ministeren udpegede formand og næstformand. 
Medlemmer af Folketinget kunne ikke være medlemmer af TV 2’s bestyrelse.  
 
Danmarks Radios bestyrelse havde 11 medlemmer. Kulturministeren udpegede formanden, 
Folketinget valgte ni medlemmer og de fast ansatte medarbejdere i DR det sidste medlem. 
Kulturministeren beskikkede næstformanden blandt de medlemmer, der var valgt af Folketinget. 
Bestyrelsens sammensætning skulle ske efter to forskellige sæt kriterier. På den ene side skulle der 
lægges vægt på medlemmernes personlige og faglige kriterier, så “mediemæssig, kulturel og 
ledelsesmæssig indsigt” blev repræsenteret (bemærkning til lovforslagets § 8, stk. 1). På den anden 
side skulle bestyrelsen være “et repræsentativt ledelsesorgan”, hvorfor Folketinget fik indflydelse 
på sammensætningen, og hvorfor der ved udpegelsen “tages hensyn til Folketingets politiske 
bredde” (ib.). Medlemmer af Folketinget kunne ikke indgå i bestyrelsen. Her er altså to modstående 
ledelsesmodeller i spil: den professionelle og den proportionelle repræsentationsmodel (jfr. afsnit 
0.13.2). Konsekvensen var, at de partipolitiske uenigheder, der havde ført til Radiorådets 
afskaffelse, ikke var fjernet fra Danmarks Radio men fortsatte også efter, en bestyrelse havde 
overtaget ledelsen. De ni medlemmer var repræsentanter for de partier, der havde valgt dem, og de 
optrådte derfor i mange tilfælde ikke som DR’s ledelse, men som talsmænd for bestemte 
partistandpunkter. 
 
Forholdet mellem bestyrelserne og direktionen var det samme i DR og TV 2. Bestyrelserne havde 
den overordnede ledelse af virksomheden og udpegede en generaldirektør (DR) eller en 

 
780 L 198, 1986-87. Fremsat 18. februar 1987 FF 7439, som fremsat A 4237, 1. behandling FF 8169, betænkning B 
2347, 2. behandling FF 12350, 3. behandling FF 12567, som vedtaget C 837. Lov nr. 374 af 10. juni 1987.  
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administrativ direktør (TV 2). Denne havde det daglige programansvar og varetog den daglige 
administrative og økonomiske ledelse. Bestyrelsen for DR og TV 2 ansatte også andre medlemmer 
af direktionen. Generaldirektøren og den administrerende direktør ansatte det øvrige personale. 
 
Hermed var Kulturministerens direkte indflydelse på valg af ansatte i de to institutioner fjernet, og 
virksomhedernes selvstændighed i høj grad øget, men langt fra total. 
 
DR var én institution med en central ledelse, der bestemte alle dele af virksomhedens økonomiske 
og programmæssige aktiviteter, herunder også de regionale. Det gjaldt ikke for TV 2, der som 
beskrevet i kapitel 10 og afsnit 0.10.2, bestod af 11 enheder med forskellig grad af selvstændighed. 
TV 2/Reklame A/S og TV 2-fonden varetog dele af fremskaffelse af finansieringen og beskrives 
senere som del af økonomistyringen. Her er det forholdet mellem den centrale TV 2-bestyrelse og 
de regionale TV 2-virksomheder, der skal redegøres for.  
 
De otte regionale TV 2-stationer var selvstændige virksomheder med egne bestyrelser, der havde 
den overordnede ledelse af den regionale virksomhed. Bestyrelserne valgtes af et repræsentantskab, 
der var sammensat efter civilsamfundsmodellen med repræsentanter for oplysningsforbundene, 
seer- og lytterorganisationer, erhvervsfaglige organisationer, andre folkelige og kulturelle 
organisationer, støtteforeninger, m.v. Bestyrelsen valgte en direktør, der havde det daglige 
programsvar og varetog den daglige administrative og økonomiske ledelse. Direktøren ansatte det 
øvrige personale. Medlemmer af Folketing, Amtsråd og Kommunalbestyrelser kunne ikke være 
medlemmer af bestyrelsen. 
 
De regionale TV 2-viksomheder havde imidlertid ingen sendetilladelser, men skulle sende deres 
programmer på TV 2/Danmarks sendernet, og sendetiden samt placeringen blev fastlagt af den 
centrale TV 2-bestyrelse efter forhandlinger med de regionale bestyrelser. Den endelige afgørelse 
blev dog truffet af ministeren. Den samme underordnede stilling indtog de regionale TV 2-
bestyrelser på økonomiområdet. De kunne til den centrale TV 2-bestyrelse indsende ønsker om 
budgetrammer, men det var den centrale bestyrelse – hvori der som nævnt sad to repræsentanter for 
de regionale TV 2-virksomheder – der afgjorde hvilket samlet ønske fra TV 2 angående økonomi 
og sendetidsfordeling, ministeren skulle præsenteres for. Når ministeren havde fastlagt størrelsen på 
overførslen til de enkelte regionale TV 2-virksomheder, kunne disse uden hensyntagen til den 
centrale bestyrelse udarbejde et budget. Dog havde de regionale TV 2-virksomheder ikke 
forhandlingsretten angående kollektive overenskomster for TV 2-regionernes fastansatte 
medarbejdere. Den lå hos den centrale bestyrelse. 
 
Dertil kom yderligere en usædvanlig konstruktion af den overordnede ledelse for TV 2-systemet. 
Som nævnt havde TV 2/Danmark ingen indflydelse på fremskaffelsen af finansieringen men 
udelukkende på brug af pengene. Den samme ordning gjaldt for forholdet mellem den centrale 
bestyrelse og TV 2-regionernes bestyrelser. Den centrale bestyrelse forhandlede med ministeren om 
budgetrammerne for hver enkelt regional virksomhed, men når det gjaldt forbruget af pengene og 
tilrettelæggelse af den tilsvarende programvirksomhed, var de regionale virksomheder suveræne 
inden for lovens og vedtægtens rammer. Den centrale bestyrelse kunne ikke blande sig i regionernes 
programvirksomhed. Hermed var et uløseligt modsætningsforhold mellem TV 2/Danmark og de 
regionale TV 2-virsomheder angående økonomi, sendetid- og placering samt programindhold skabt, 
og det har, som det er fremgået i kapitel 13 og vil fremgå i kapitel 17, 18 og 22, medført lange og 
omfattende konflikter. 
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14.2.4.2. Økonomistyringen 
Som fortalt var der ingen medlemme af Folketinget i TV 2’s og DR’s bestyrelser, og den 
overordnede økonomistyring kunne derfor ikke – som det skete under 1973-loven, jfr. afsnit 9.2.5 – 
fastlægges i disse bestyrelser for derefter at blive blåstemplet af minister og Finansudvalg. Godt nok 
var der partirepræsentanter i DR’s bestyrelse, men det var gennemgåede personer uden politisk 
pondus og med svag indflydelse på partiets politik på dette vigtige område. Det var da heller ikke 
lovgivernes mening, at Folketinget helt skulle slippe den direkte indflydelse på hverken DR eller 
TV 2. Kulturminister H. P. Clausen sagde således under debatten, da DR-loven blev vedtaget i 
1987, at hensigten med lovændringen ikke var at afpolitisere systemet: “Det forslag, der ligger her, 
lægger ikke op til at frigøre Danmarks Radio fuldstændigt fra det politiske system. Det ligger også 
i, at det er Folketinget, der skal udpege medlemmer til bestyrelsen. Det ligger i, at Folketingets 
finansudvalg vil få den afgørende indflydelse på licensens størrelse og dermed på det økonomiske 
grundlag. […] Det er finansudvalget, der bliver det afgørende organ med hensyn til at fastlægge 
økonomien for vort samlede tv-system, både for TV 1 og for TV 2” (sp. 8193). 
 
Vedtægterne indeholdt derfor følgende om økonomistyringen: Bestyrelsen for DR og TV 2 skulle 
inden 1. april indsende forslag til budgetrammer til Kulturministeren. Forinden skulle TV 2’s 
centrale bestyrelse have forhandlet med de regionale bestyrelser om indstillingen. Forlagene skulle 
indeholde hovedtal for drifts-og anlægsudgifter og for TV 2’s vedkommende også anmodning om 
overførsel fra TV 2-fonden. DR skulle foreslå størrelsen på den andel af licensindtægterne, der 
skulle tilgå Radiofonden. Begge institutioner skulle endvidere fremlægge budgetoverslag for de 
følgende tre år. Når det gjaldt anlægsudgifterne skulle der redegøres for hvordan, disse kunne indgå 
i institutionens investeringsprogram i den samlede budgetperiode. For driftsudgifterne var kravene 
mere detaljerede. De skulle sammenlignes med udgifterne for de seneste tre afsluttede regnskabsår 
og indeholde oplysninger om hovedlinjerne i den påtænkte programaktivitet opdelt på 
hovedområder samt en redegørelse for udviklingen i produktiviteten. Endelig skulle udviklingen i 
gennemsnitslønnen for de seneste tre år oplyses. Og tal for egenindtjeningen ved salg af ydelser, 
programmer m.v. skulle også fremlægges. Efter at ministeren med Finansudvalgets tilslutning 
havde fastlagt de statslige tilskud, skulle de to virksomheder udarbejde et egentligt budget. DR’s 
budget skulle sendes til Kulturministeren og Folketinget til orientering, mens der ikke var et sådant 
krav til TV 2. Regnskaber, revideret af Rigsrevisionen, skulle indsendes til ministerens godkendelse 
inden 1. oktober (for DR) og inden 1. juli (TV 2). 
 
Det kritiske i denne procedure var naturligvis fastlæggelse af budgetrammerne og disses 
finansiering. Som H. P. Clausen havde sagt det, at det tanken, at Folketingets finansudvalg skulle 
være det afgørende organ for fastlæggelse af økonomien for DR og TV 2. Sådan blev det også for 
årene 1989 og 1990, hvor Finansudvalget godkendte både budgetrammerne og licensens størrelse 
og fordeling samt størrelsen på overførsel af overskud fra TVR til TV 2-fonden. Men efter den 
første medieaftale var indgået den 12. juni 1990, blev det gradvist anderledes. Budgetrammerne 
blev nu aftalt som del af medieaftalerne, og de blev ikke godkendt af Finansudvalget, der alene 
fastlagde licensens størrelse og fordeling, overførslerne fra TVR til TV 2-fonden og størrelsen på 
den statslige lånegaranti til TV 2. En ny instans var kommet ind imellem ministeren og 
Finansudvalget, nemlig de mediepolitiske ordførere. Finansudvalgets magt var svækket, og dets 
vilje til at stille spørgsmål ved licenstildelingen og de andre økonomiske spørgsmål svandt gradvist 
ind, uden dog helt at være forsvundet i 1993, jfr. senere. Det skete først endeligt efter indgåelse af 
Den brede Medieaftale i 1996 (jfr. afsnit 13.19.10).  
 



 614 

En gennemgang af processen i foråret 1993, hvor forholdene for 1994-97 blev lagt fast, kan vise 
graden af kontrollen og bestyrelsesmedlemmernes loyalitet over for institutionen. Situationen var 
den, at den medieaftale, der var indgået den 12. juni 1990, og som gjaldt for 1991-1993, udløb den 
31. december 1993 (se afsnit 13.6.2), og det var den almindelige politiske opfattelse, at en ny 
medieaftale også ville blive flerårig, sandsynligvis for tre år som den gældende. De indstillinger, 
DR og TV 2 skulle komme med, skulle derfor ikke blot indeholde budgetoverslag for de kommende 
tre år, men måtte have en sådan detaljeringsgrad, at de reelt var konkrete forslag til budgetrammer 
for 1994-1996. 
 
Først om Danmark Radio.  
DR’s bestyrelse vedtog på sit møde den 9. marts 1993 et “Forslag til treårsplan for Danmarks Radio 
1994-96”. Forslaget havde et hoveddokument på 10 sider, som bestyrelsen underskrev, og som 
indeholdt DR’s konkrete ønsker til ministeren. Forslaget var bilagt et dokument på 63 sider, der 
beskrev programpolitikken for radio og tv, personalepolitikken, nye administrative 
styringssystemer, bygningsområdet, sendernettet og økonomidelen. Dette dokument stod 
generaldirektøren for. DR’s ønsker for 1994-96 var disse, jfr. afsnit 13.12: 
 
• Reservering af frekvenser til den fjerde radiokanal til DR 
• 30 mio. kr. til nye, unge talenter 
• 25 mio. kr. til omskoling af medarbejdere og chefer 
• 10 mio. kr.  til overenskomstjusteringer 
• 60 mio. kr. til fratrædelsesordninger 
• 150 mio. kr. til bygningsjusteringer (flytning, nybyggeri) 
• Regnskabsmæssig flytning af licenskontoret til Radiofonden, hvorved DR ville spare 10 mio. kr. 
på driften. 
• Opskrivning af budgetrammerne med 3% pr. år. 
 
I alt ønsker om at styrke af DR’s økonomi med 285 mio. kr. og uden særskilte ønsker om midler til 
programvirksomheden, der var beskrevet detaljeret i bilaget. Imidlertid oplyste bestyrelsen, at 
Radiofondens formue var vokset langt mere end forudset i den gældende medieaftale på grund af 
bedre inddrivelse af licens hos sortseere. Målet var 177 mio. kr. ved udgangen af 1993, og resultatet 
så ud til at blive 430 mio. kr. DR’s bestyrelse foreslog derfor, at hele beløbet blev taget fra 
Radiofonden, der ved udgangen af 1996 da ville være på 274 mio. kr. DR ønskede således ingen 
licensforhøjelse, blot en fastholdt fordeling af licensen. Set fra DR’s synsvinkel måtte dette være 
gefundenes Fressen for Kulturministeren, da Radiofonden efter DR’s mening var DR’s781. Derfor 
ingen brug af ekstra statsmidler, og anvendelse af Radiofonden var op til ministerens afgørelse, ikke 
Finansudvalgets, der alene fastlagde de beløb, der skulle tilgå de to fonde. 
 
Danmarks Radio omtalte udførligt forslaget i flere nyhedsudsendelser, i pressemeddelelser og i 
personalets medlemsblad DRåben. De, der udtalte sig, var formanden for bestyrelsen og 
generaldirektøren, således som det var kutyme. Men kort efter viste den partipolitiske 
sammensætning sig tydeligt. Bestyrelsesmedlemmet Jens Skrumsager Skau (Venstre) oplyste til 
pressen, at han ikke ønskede en forøgelse af budgetrammen med 3%, og Aase Madsen, udpeget af 
Fremskridtspartiet, afviste penge til fratrædelsesordninger. Var der mere i Radiofonden end 
forudset, skulle pengene tilbage til licensbetalerne. Skrumsager Skau udtalte den 12. marts til B. T., 
at “DRs bestyrelse udøver ikke til fulde den ansvarlige og kontrollerende virksomhed, den skal”. 

 
781 I DR’s regnskab blev Radiofondens formue inddraget i balancen som kapital og opført under passiver. Se f.eks. 
Beretning og Regnskab for 1996, s. 37. Dette er som nævnt tidligere næppe korrekt. 
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Og den 20. april kunne B. T. oplyse, at Skau og Madsen nu hver for sig havde skrevet til 
Kulturministeren, og Skau desuden til de mediepolitiske ordførere, at det voldsomme træk på 
Radiofonden burde afvises. I stedet burde DR øge produktiviteten (Skau) og licensen skulle 
endvidere nedsættes (Madsen). To medlemmer af bestyrelsen modarbejdede således åbenlyst DR’s 
budgetindstilling til Kulturministeren. 
 
Udmøntningen af medieaftalens økonomi skete ved aktstykke 16 af 5. oktober 1993 (TV 2, 
fritagelse for renter og henstand med afdrag) og aktstykke 17 af samme dato (Fastsættelse af 
afgifterne for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere til Danmarks Radio og TV 2). Her stillede 
Finansudvalget, der skulle bevilge licensmidlerne, bl.a. spørgsmål til DR om følgende782: 
 
• hvordan har DR levet op til effektiviserings/rationaliseringskrav gennem de sidste fem år? 
• hvilke grantier, lån, rentestøtte m.v. har staten i forhold til DR? 
• hvorledes har DR’s produktionsomkostninger udviklet sig de seneste fem år målt i forhold til de 
almindelige pris- og lønstigninger? 
• hvordan er DR’s omkostninger ved de meget fordelagtige orlov- og ferieordninger, der gælder for 
DR’s personale? 
• hvor mange overenskomster har DR i øjeblikket? Er antallet faldet de seneste år? 
• med hvilken begrundelse flytter DR aktiviteter til nye lokaler i Ewaldsgade? 
• kunne lokalebehovet ikke være blevet dækket gennem udvidelser i eksisterende byggeri? 
• i hvilken grad udnyttes DR’s regionale stationer til at være producenter af udsendelser? 
 
Hovedparten af disse spørgsmål er generelle og af opklarende karakter, hvorfor de må anses for 
ufarlige i forhold til Finansudvalgets eventuelle ønske om tættere økonomisk kontrol, især når dette 
sammenlignes med spørgsmålene i 1988 (jfr. afsnit 13.3). Der er dog undtagelser. Hvorfor spørger 
udvalget til antallet af overenskomster? Kunne man forestille sig, at DR skulle tvinges til at indføre 
en ’enhedsoverenskomst’, som TV 2 havde det? Og endnu mere mærkeligt er det, at Finansudvalget 
stiller spørgsmål til DR’s anvendelse af nogle lokaler i Ewaldsgade. Hvad var meningen? 
 
Dernæst om TV 2. 
Den centrale bestyrelse for TV 2 vedtog på sit møde den 29. marts 1993 at indsende “Forslag om 
fordeling af sendetid og budgetrammer for 1994-1997” (B 1521, møde 85). Dokumentet er på 16 
sider + seks siders bilag og rummede korte afsnit om overførsel fra TV 2-fonden, gældsafvikling, 
TV 2 som A/S, sendetid, økonomisk grundlag, egenindtægter, anlægsinvesteringer, 
gennemsnitslønninger, produktivitet og lidt mere detaljeret om nye programaktiviteter. 
 
I forslaget indgik følgende ønsker om forbedring af TV 2’s økonomi, jfr. tabel 13.26: 
 
• overførsel fra TV 2-fonden på 999 mio. kr. i 1994, stigende til 1.076 mio. kr. i 1997 
• fortsat frihed for betaling af renter og udsættelse af afdrag på etablerings- og driftslån 
• statslånet på de 527 mio. kr. overføres til TV 2-fonden som debitor 
• eftergivelse af gæld på sendermasterne til Telecom A/S på 437 mio. kr. 
• TV 2/Danmark omdannes til aktieselskab, ejet af TV 2-fonden 
• sendetid på 3.400 timer i alle årene 
• 154 mio. kr. til nye programaktiviteter. 
 

 
782 Finansudvalget 1993-94, § 21, Vedr. Aktstyk. 17. 
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Det ses, at størsteparten af ønskerne angår gældssanering. Kun de 154 mio. kr. angår direkte 
programvirksomheden. 
 
Da finansudvalget udmøntede den indgåede aftale via aktstykke 16 og 17, blev der stillet følgende 
spørgsmål angående TV 2: 
 
• hvilke indirekte statstilskud har TV 2 opnået som følge af garantier, rentefritagelse m.v. for TV 
2’s gæld siden 1988? 
• hvad har det kostet skatteyderne, at staten har haft engagement i TV 2’s økonomi?  
• hvad vil det koste skatteyderne, såfremt rentefritagelse m.v. forlænges? 
• hvornår forventer ministeren, at TV 2 kan betale sin gæld tilbage? 
• skal TV 2 også betale det akkumulerede rentetab? 
• hvilke liberaliseringer af TV 2’s reklameregler er nødvendige for at gøre TV 2 selvfinansierende? 
• hvordan ville TV 2’s budget blive påvirket, såfremt TV 2’s regioner blev lukket? Eller såfremt de 
skulle producere en række af de programmer, TV 2 i dag køber hos tredjeparter? 
• hvilken nedgang i TV 2’s sendetimer og/eller ambitionsniveau vil være påkrævet, hvis TV 2 
skulle være selvfinansierende under den gældende lovgivning? 
• hvilke personale-, produktivitets- og omkostningsoplysninger kan ministeren give om TVR? 
• hvem modtager i dag andele af overskuddet fra TVR? 
• hvor meget var den samlede udgift for TV 2-koncernen til festligholdelse af 5 års fødselsdagen? 
 
En række af spørgsmålene angår ikke driften af TV 2, som man kunne forvente det af 
Finansudvalget. Spørgsmålene om liberalisering af reklamereglerne, om lukning af TV 2-
regionerne, om TV 2-regionerne som entrepriseproducenter, samt om TV 2’s sendetimer og 
ambitionsniveau er alle klare mediepolitiske spørgsmål om TV 2-konstruktionens sammensætning, 
og som sådanne er de reelt ikke spørgsmål til TV 2’s drift (som de var det til DR ovenfor), men til 
ministeren. De ligger egentlig uden for Finansudvalgets kompetence, men er snarere led i den 
almindelige politiske debat om mediesystemet. Enkelte andre spørgsmål er af opklarende karakter, 
og som sådan er de ufarlige. Men det gælder ikke det sidste: hvad brugte TV 2 på 5-års 
fødselsdagen? Her er et klart ønske om at blande sig i pengeforbruget. TV 2 nægtede at svare på 
spørgsmålet med henvisning til sin “lovfæstede status som en selvejende institution uden for det 
statslige budgetsystem” (se brev fra TV 2 af 5. november 1993 som bilag til Kulturministerens svar 
på spørgsmål 8, Finansudvalget § 21). Og derved blev det. 
 
14.2.4.3.Kommentar til økonomistyringen, herunder finansieringsformernes betydning 
Det centrale i økonomistyringen af både DR og TV 2 var fastlæggelse af størrelsen på 
budgetrammerne. Det skete på grundlag af forslag fra de to virksomheder, som de indsendte til 
ministeren. Disse forslag skulle både omfatte en redegørelse for økonomiske og programmæssige 
forhold. Det ses ikke i nogle af de forslag fra DR og TV 2 til budgetrammer for perioden 1989-
1996, at disse rammer blev skabt på grundlag af økonomiberegninger ud fra omfanget, karakteren 
og kvaliteten af programvirksomheden. Det ses heller ikke, at ministeren videresendte 
programforslagene til Finansudvalget, der skulle bevilge pengene. Snarere var forholdet det 
modsatte, som det blev tydeligt ved fastlæggelse af TV 2’s budgetramme for 1990, jfr. afsnit 13.5. 
Her var det den skønnede mangel på overskud fra drift af TVR, der førte til, at ministeren i første 
omgang nedskrev TV 2’s budgetramme med 100 mio. kr. og yderligere krævede en 
sendetidsreduktion på 1.100 timer – hvad der efter bestyrelsens mening på det nærmeste ville 
umuliggøre en opfyldelse af lovens krav til programindholdet. Det tydeliggjorde endvidere, at det 
ikke var den enkelte virksomheds programplaner, der var afgørende for økonomistyringen, men 



 617 

hensynet til finansieringen af begge virksomheder, set under ét. Hvis TV 2’s budgetramme ikke 
kunne finansieres gennem et overskud fra TVR, suppleret med en andel af licensen, og hvis den 
samlede licens ikke kunne øges af overordnede hensyn til statens finanser, kunne TV 2’s ønske kun 
opfyldes ved en reduktion af DR’s andel af licensen. Begge budgetrammer måtte derfor fra det 
politiske hold ses i en sammenhæng, og finansieringsformen ’licens’ koblede dem under alle 
omstændigheder sammen, måske bag om ryggen på nogle af de politikerne, der havde vedtaget TV 
2-loven i 1986.  Men – når først budgetrammerne var fastlagt, slap det politiske system den direkte 
kontrol i modsætning til tilstanden under 1973-loven. Dog krævedes det fortsat, at begge 
virksomheder indsendte et af Rigsrevisionen revideret regnskab til godkendelse. 
 
I afsnit 13.13.2 blev det beskrevet, hvad Rigsrevisionens revision omfattede, nemlig finansiel 
revision og forvaltningsrevision, der havde tre aspekter: sparsommelighedsaspektet (er goder og 
tjenesteydelser erhvervet på den mest økonomiske måde?); produktionsaspektet (forholdet mellem 
ressourceanvendelse og produktion) samt effektivitetsaspektet (er målene med virksomhedens drift 
nået set i forhold til ressourceanvendelsen?). Det fremgik endvidere, at Folketinget i 1994 vedtog en 
lov (Lov nr. 461 af 1. juni 1994), der gav Statsrevisorerne bemyndigelse til at foretage 
undersøgelser og afgive beretninger til Folketinget om DR’s og TV 2’s virke. Dette var sket i 1995, 
da Rigsrevisionen gennemførte en undersøgelse af den økonomiske udvikling i TV 2 med 
hovedvægt på perioden 1991-1993, jfr. afsnit 13.17. Undersøgelsen var langt mere omfattende end 
en normal revision, og indeholdt også kritik af enkelte dispositioner samt forslag til forbedring af 
økonomien via en aktieselskabsdannelse. Her var således en omfattende ’efterkontrol’ af TV 2’s 
økonomi. 
 
Et yderligere kendetegn ved økonomistyringen var de skarpe grænser mellem fremskaffelse af 
finansieringen via licens og drift af TVR og brugen af midlerne. Efter 1973-loven var det reelt 
Radiorådet, der fastsatte størrelsen på licensen, og som i detaljer lagde budgettet for forbruget, men 
efter 1987 havde DR og TV 2 ingen mulighed for at bestemme over finansieringen af 
budgetrammerne, kun over pengeforbruget.  
 
På enkelte områder havde DR og TV 2 dog fået indflydelse på deres indkomster. Danmarks Radio 
havde således tilladelse til at erhverve sponsorpenge og kunne have indtægter fra anden virksomhed 
i tilknytning til programvirksomheden, f.eks. gennem benyttelse af institutionens tekniske udstyr, 
særlige sagkundskab, m.v. Desuden kunne DR sælge programmer. I 1996-regnskabet førte dette til 
en indtægt på 222 mio. kr. eller 9 % af indtægterne. TV 2 havde de samme muligheder, hvad der 
indbragte 122 mio. kr. i 1996-regnskabet eller 15 % af indtægterne til TV 2/Danmark.  
 
For TV 2 havde finansieringsmådernes særlige karakter stor betydning for programpolitikken. Ud 
over de penge, som TV 2 selv tjente, og som lå uden for budgetrammen, fremkom de likvide 
statsmidler dels fra andel af licensen, dels fra overskud ved salg af reklameplads i programfladen. 
Danmarks Radio havde alene til opgave med sin programpolitik at opfylde public service-
forpligtelserne, og det havde TV 2 formelt set også. Men TV 2’s programflade skulle også tjene et 
andet formål, nemlig fremskaffelse af overskud på drift af TV 2 Reklame A/S. Her kunne det 
pålæg, der fandtes i TV 2’s vedtægt om at sende programmer “rettet mod mindre målgrupper” (§ 3, 
stk. 2), komme i karambolage med behovet for store seertal til de reklamer, der omgav 
programmerne, og som skulle skaffe en del af finansieringsgrundlaget. 
Finansieringsformen ’reklamer’ kunne således blive kontraproduktiv i forhold til den overordnede 
målopfyldelse. 
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14.2.4.4. Programstyringen 
Den organisatoriske opbygning af programstyringen i TV 2 og i Danmarks Radio var i 1996 meget 
anderledes end forholdene i DR efter 1973-lovens bestemmelser (jfr. afsnit 9.2.5).  
 
I DR var det magtfulde Programudvalg nedlagt og erstattet af et langt svagere Programråd. Dette 
var et rådgivende organ, der kunne drøfte generelle spørgsmål vedrørende DR’s 
programvirksomhed, og som efterfølgende kunne afgive udtalelser til direktion og bestyrelse. Det 
kunne maksimalt holde fire møder om året og var sammensat af 30 medlemmer, der skulle 
repræsentere interesser inden for erhverv, arbejdsmarked, undervisning, kirkelige forhold, kunst, 
fritid, idræt og forbrugerforhold. Altså civilsamfundsmodellen. Udvalget var uden reel indflydelse 
og i realiteten en narresut. Det samme gjaldt for de Amtsprogramråd, der var knyttet til DR’s 
regionale radiostationer. Også disse var rådgivende organer, der kunne fremkomme med 
synspunkter om den regionale programvirksomhed. Sammensætningen var efter 
civilsamfundsmodellen. 
 
I TV 2 fandtes også to organisatoriske niveauer, et centralt og et regionalt. Det centrale programråd 
bestod af 21 medlemmer, der skulle repræsentere folkelige organisationer og foreninger, herunder 
skulle syv udpeges af lytter- og seerorganisationer. Programrådet var rådgivende og kunne drøfte 
TV 2’s programvirksomhed og afgive udtalelser til den centrale bestyrelse og direktion. Det skulle 
holde to-tre årlige møder, og måtte også kunne betegnes som en narresut. Anderledes var det med 
de regionale programråd, der også var sammensat efter civilsamfundsmodellen. Her var 
bestemmelserne, at de regionale repræsentantskaber skulle fungere som programråd, og som 
sådanne kunne de drøfte den regionale programvirksomhed og afgive udtalelser herom til 
bestyrelser og direktion. Men – det var også de regionale repræsentantskaber, der valgte de 
regionale bestyrelser, der igen udpegede direktøren. Her kunne en evt. utilfredshed med 
programpolitikken få konsekvenser for ledelsen. 
 
Endelig gjaldt det for både DR og TV 2, at bestyrelserne havde den overordnede ledelse af den 
samlede virksomhed, herunder det overordnede programansvar. Det betød, at de langsigtede og 
overordnede rammer for programvirksomheden blev fastlagt af bestyrelserne, mens 
generaldirektøren (DR) og den administrerende direktør (TV 2) havde det daglige programansvar. 
Da begge bestyrelsers møder var lukkede, fik offentlighede ikke kendskab til de interne drøftelser af 
programvirksomheden. 
 
Når det gjaldt de indholdsmæssige krav til programvirksomheden, var DR og TV 2 pålagt generelle 
public service-krav, der havde en lidt forskellig detaljeringsgrad, og som begge var udbygget i 
forhold til 1973-lovens kortfattede krav om, at der “ved programlægningen skal […] lægges 
afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden, og der skal i programudbuddet 
tilstræbes den størst mulige alsidighed” (lov nr. 421 af 15. juni 1973, § 7, stk. 1). 
 
TV 2’s public service-krav var dels formuleret i loven, dels i Vedtægten. Lovens ord var få: “Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed” (§ 18, 
stk. 1). Det er aldrig præciseret af myndighederne, hvad forskellen er på ’alsidighed’ 
og ’mangfoldighed’783. I Bekendtgørelse om vedtægt for TV 2 er teksten udlagt således: “[…] der 

 
783 Men TV 2’s første administrerende direktør, Jørgen Schleimann, har i en kronik i Information den 1. oktober 1988 
udmøntet kravene om kvalitet, alsidighed og mangfoldighed således i sammentrængt form: “Kvalitetsbegrebet stiller 
krav om en originalitet i tanke og prægnans i udtryk, der varierer i mangfoldigheden fra kategori til kategori, […] men 
altid med den egenskab som kendemærke, at kvalitet overbeviser, umiddelbart eller ved sammenligning, i en sådan 
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tilstræbes kvalitet og professionalisme. […] TV 2 har et særligt ansvar for at gengive, kommentere 
og beskrive den udvikling og kultur, der præger landets forskellige dele. I sin formidling af nyheds- 
og aktualitetsstof skal TV 2 altid tilstræbe saglighed og upartiskhed. Det samlede programudbud 
skal sammensættes under hensyn til ønsket om alsidighed og mangfoldighed. Programmer rettet 
mod mindre målgrupper skal indgå som et naturligt led i TV 2’s sendevirksomhed. De regionale 
virksomheder […] skal […] i deres programlægning lægge vægt på tilknytningen til regionen” (§ 3, 
stk. 2 og tre).  
 
Public service-kravene til Danmarks Radio var også formuleret i loven og bekendtgørelsen. Loven 
sagde, at “der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og 
ytringsfriheden. Der skal i programudbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed” (§ 7, stk. 1). 
Vedtægten uddybede ikke dette, men i loven fra 1987 (Lov nr. 374 af 10. juni 1987) stod der i 
bemærkningerne til § 6 stk. 1, at “for Danmarks Radios vedkommende har Radiorådet som 
programudvalg vedtaget følgende principper for programvirksomheden: […]”.  Disse principper, 
som derefter blev citeret i sin fulde udstrækning, var “Almindelige retningslinjer for 
programvirksomheden i Danmarks Radio” (jfr. afsnit 9.2.5), og bemærkninger fortsatte herefter: 
“Lovforslaget forudsætter, at disse retningslinjer fortsat er gældende for Danmarks Radios 
virksomhed”. DR’s bestyrelse vedtog dem da også, som den skulle, på sit møde den 19. april 1988. 
 
Der er én bemærkelsesværdig forskel på de programmæssige forpligtelser, nemlig TV 2’s ansvar 
for ikke alene at gengive og beskrive den udvikling og kultur, der præger landets forskellige dele, 
men også for at kommentere udviklingen. Når DR og TV 2’s hovedopgave er et udbyde et alsidigt 
og mangfoldigt programudbud af kvalitet, er det et udtryk for den republikanske demokratimodel, 
der sætter hensynet til, at borgerne kan udøve deres regeringsfunktion på et oplyst grundlag i 
centrum (jfr. afsnit 0.11). Når TV 2-ledelsens mulighed for selv at udtrykke sine holdninger 
indføjes i formålsparagraffen, er dette et indslag af den liberale demokratimodel. Ideen stammede 
fra TV 2-bestyrelsens eget forslag til Vedtægter, som var indsendt til ministerens godkendelse den 
19. januar 1987 (referat af 10. møde den 12. januar 1987, pkt. 6). 
 
14.2.4. Kommentar til programstyringen 

 
grad, at oplevelsen kan bevidnes meningsfyldt for andre. Godt håndværk har kvalitet, der kan bevidnes. Dårligt 
håndværk har det ikke. Den logiske tanke har kvalitet, den ulogiske ikke. Det kunstneriske nybrud har kvalitet, 
efterligningen har det ikke. Det teknisk fuldkomne har den kvalitet, tilnærmelsen kun besidder i ringere omfang. […] 
Alsidigheden er klart skelnende, hvor mangfoldigheden er bredt favnende. Alsidigheden er selektion, hvor 
mangfoldigheden er variation. Alsidigheden gør forskel, stiller krav, sorterer, hvor mangfoldigheden bare ukritisk tager 
imod alt og alle. Alsidighedsforpligtelsen indebærer, at intet originalt synspunkt, ingen original holdning, intet originalt 
udtryk må forholdes seerne. Den garanterer, at kvalitetskravet holdes i hævd. Men den indebærer ikke, at synspunkter, 
holdninger og udtryk skal repræsenteres lige hyppigt i programfladen. De skal findes der, men ikke med samme 
frekvens. […] Med mangfoldigheden forholdet det sig helt anderledes. Den tilsiger, at der skal være noget af hvert. […] 
Mangfoldigheden har sin mission. Den garanterer ikke kvaliteten. Den udvander i virkeligheden 
alsidighedsforpligtelsen ved sin mangel på kvalitetskrav. Men den gør fyldes ved at modvirke ensartetheden. Den 
fremmer ikke i sig selv originaliteten, […] [men] mangfoldighedskravet er det mest virksomme våben imod 
konformismen. Tilsammen opretholder de tre grundbegreber den spændingstilstand, der giver liv til 
programvirksomheden. For den, der alene vil tjene mangfoldigheden, ville kun alt for ofte komme til at forsynde sig 
imod kvaliteten. Den, der alene ville koncentrere sig om alsidigheden, ville komme til at negligere variationen. Og den, 
der alene ville satse på kvaliteten, ville hurtigt måtte sande, hvor svært det er at fange den ind, medmindre man har en 
mangfoldighede at tage af”. Schleimann 1988, s. 6. 
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Det er tydeligt, at der ikke var nogen udefra kommende indblanding i programlægningen hos DR og 
TV 2 bortset fra, at ministeren i en kort periode havde forsøgt at fastsætte timetal for TV 2’s 
programvirksomhed. Som fortalt i afsnit 13.2.3 havde Generaldirektoratet for P&T, der fungerede 
som kommunikationsministerens departement, svaret Rigsrevisionen, at timetallene, der fandtes i 
Finansudvalgets aktstykker, alene skulle opfattes som sendetidsmål, som indgik i fastsættelse af 
budgetrammen, men at der sidenhen var muligt for TV 2 at ændre på denne sendetid. Og med 
Justitsministeriets skrivelse fra 22. november 1993 var det slået fast, at “Danmarks Radios [og TV 
2’s] bestyrelse har en selvstændig dispositionsfrihed inden for den godkendte [budget]ramme” (jfr. 
afsnit 13.13.1), og denne dispositionsfrihed måtte naturligvis også omfatte sendetiderne. Som nævnt 
var programrådene for DR og TV 2 uden indflydelse, og deres meget få møder blev så godt som 
ikke refereret i medierne. 
 
I det hele taget var der efter TV 2’s start meget få debatter i offentligheden om indhold og form på 
tv-programmerne, og dagbladenes daglige tv-anmeldelser skrumpede for snart helt at forsvinde. De 
mediepolitiske debatter i perioden 1988-1996 handlede mest om TV 2-systemets struktur, den 
elendige økonomi samt de mange forgæves forsøg på at løse problemerne; om DR’s bureaukrati og 
ineffektivitet; og om, at de to kanaler efterhånden lignede hinanden for meget, uden at dette dog 
blev nuanceret eller dokumenteret. Den programdebat, der fandtes, var knyttet til de ugentlige 
målinger af seertallene, hvor populariteten var det centrale, ikke programmernes kvalitet. 
 
For TV 2 var dette naturligvis udmærket, da stationen havde de bedste seertal, men for DR var det 
utilfredsstillende. Selvforståelsen var, at godt nok var TV 2 den mest populære tv-kanal, men DR 
var langt mere seriøs og havde gennemgående en højere kvalitet i sammenlignelige 
programkategorier. Problemet var derfor at få dette dokumenteret og frem i den offentlige debat 
uden, at det ville medføre en ekstern kontrol med DR’s programvirksomhed. 
 
Løsningen blev udviklingen af et “public service regnskab”784. Formålet med et sådant regnskab var 
at vise, “hvordan DR TV opfylder sine programforpligtelser overfor befolkningen. Regnskabet skal 
give en overskuelig, systematisk og målbar beskrivelse af DR TVs programvirksomhed og 
befolkningens brug af den”, som det hedder i 6. udgave af et skitseforslag til Public Service 
Regnskab fra DR’s medieforskning, dateret 20. september 1993 (TV-Medieforskningen, DR 1993a, 
s. 1). Kernen skulle være programtyper, der udtrykker de formål, der indgår i programpolitikken 
(hvor meget sendes af hvad?), og som danner grundlag for programredaktionen (hvornår sendes 
hvad?). Dette er virksomhedens udbudsside. Brugen af dette udbud beskrives dels for kanalen som 
helhed, dels for de enkelte programtyper, og brugernes adfærd beskrives dels for befolkningen som 
helhed, dels for de vigtigste målgrupper. Målingerne foretages som tidsforbrug og tilfredsheden 
registreres gennem programvurderinger i TV-meter-systemet og gennem generelle 
opinionsmålinger. Endelig forenes udbuds- og brugssiden ved at opgøre omkostningerne pr. seer i 
hver programtype, hvad der er et samlet svar på omkostningerne ved at opfylde formålet med 
programvirksomheden – alsidighed, mangfoldighed og kvalitet. 
 

 
784 Ideen blev første gang i gennemarbejdet form fremlagt af medieforskeren Preben Sepstrup, der også var medlem af 
DR’s bestyrelse, se Sepstrup 1990. Derefter arbejdede DR’s direktion og DR’s Medieforskning videre med tankerne 
(Svendsen 1992) og udarbejdede i denne sammenhæng et nyt programkategoriseringssystem. Årsagen hertil var en 
undersøgelse, Medieforskningen havde gennemført i 1991 af DR’s og TV 2’s programudbud, der havde vist 
overraskende få forskelle, når de da gældende og meget unuancerede programkategorier blev anvendt, se Bentzon, 
Nielsen og Svendsen 1991. I efteråret 1993 lå der udkast til både nye programkategorier (TV-Medieforskningen 1993 
b) og disses anvendelse i et public service-regnskab (TV-Medieforskningen 1993a). 
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Danmarks Radio oplyste i tilknytning til “Forslag til treårsplan for Danmarks Radio 1994-96”, at 
DR fra 1994 ville offentliggøre dette public service-regnskab i den årlige “Beretning og Regnskab”, 
og det skete første gang i 1994-udgaven s. 15-19. Det langsigtede mål var naturligvis at få TV 2 og 
de private tv-udbydere til at acceptere grundprincippet, så en sammenligning på andet end økonomi 
og tilfældige seertal kunne indgå i de mediepolitiske og kulturelle drøftelser785.  
 
Det skal her fremhæves, at idéen var DR’s egen, og at de public service-regnskaber, der blev 
fremlagt for 1994, 1995 og 1996 var frivillige og led i en programpolitisk offensiv. Men DR var 
helt på det rene med, at strategien rummede farer. Der er risiko ved i detaljer at formulere den 
aktuelle opfyldelse af formålene, da disse detaljer af eksterne aktører (minister og andre 
mediepolitiske aktører) kan ændres til påbud og derved give eksterne kræfter den kontrol med 
programvirksomheden, der ellers ikke fandtes på dette tidspunkt. 
 
14.2.5. Lokalradio og -tv, ejerskab og kontrol 
Alle lokale radio- og tv-stationer var privat ejede. Kommuner havde mulighed for at få 
sendetilladelse, men da kun for at stille faciliteter til rådighed for de egentlige stationer.  
 
De fleste af de ca. 250 lokale radiostationer havde lokale ejere uden tilknytning til andre, således 
som loven fastlagde det. Men flere kæder var reelt etableret via forskellige kreative ejerskabs- og 
kontrolfunktioner. De vigtigste var Voice-systemet, som ifølge Jauert & Prehn 1995, s. 161-63 
direkte havde ejerskab til fem lokale radiostationer og en satellit-station, og som yderligere styrede 
reklamesalget, men ikke programindholdet, i mindst 20. Ejerskabet var delvist uigennemskueligt, 
men Scandinavian Broadcasting System (SBS) havde kontrol med 50% af Voice-gruppen. 
Tilsvarende konstruktioner gjaldt for Radio ABC, mens Nordisk Radio Reklame ikke direkte ejede 
lokalradioer, men ydede rådgivning om programprofilering til seks københavnske lokalradioer, alle 
med navnet Uptown, og som yderligere producerede og solgte reklamer i mindst 30 af landets 
større, kommercielle lokalradioer (ib., s. 163-65). 
 
På tv-siden var de ideelle stationer lokalt ejede og alle – fraset de religiøse – uden forbindelser til 
andre tv-stationer. Men 13 store kommercielle stationer havde samlet sig i et organisatorisk netværk 
ved navn Danmarks Lokal-TV Forening, der fungerede som en central lobbyist i mediepolitikken 
med det klare mål at få indført networking (se Kulturprofilen 1995). Og igen var der via kreative 
ejerskabs- og kontrolsystemer skabt ét stærkt netværk, Kanal Danmark, der i 1995 bestod af 13 
stationer. De fleste af disse var reelt kontrolleret af SBS, der enten direkte havde overtaget det 
meste af fagbevægelsens engagement og ejerskab af lokal-tv eller som samarbejdede tæt med 
bevægelsens stationerne (Jauert & Prehn 1995, s. 158-161 samt Kanal Danmark 1992 og 
Scandinavian Broadcasting System 1998). 
 
Kontrollen med store dele af lokalradio- og tv-stationerne var således centraliseret på trods af 
lovgivningens omfattende forsøg på at sikre lokalt ejerskab og kontrol. Denne lovgivning var i 1996 
at finde dels i Lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 1996 og Bekendtgørelse om lokal radio- og 
fjernsynsvirksomhed, Bek. nr. 599 af 29. juni 1994. Her var fastlagt regler for at opnå 
sendetilladelse og principperne for kontrol med, at sendetilladelsens betingelser blev opfyldt. 
 
Sendetilladelser blev tildelt af lokale radio- og tv-nævn. Disse blev nedsat af 
kommunalbestyrelserne, og der var mulighed for at oprette fælles nævn for op til fem kommuner. 

 
785 Det lykkedes i nogen grad at få TV 2 med på ideen, se TV 2’s Regnskab for 1995, s. 25-26 og Regnskab for 1996, s. 
24-29. De private tv-stationer kom aldrig med. 
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Der skulle være mindst fem medlemmer, hvoraf et mindretal valgtes direkte af 
kommunalbestyrelsen, der godt kunne vælge blandt sine egne medlemmer. De øvrige skulle udgøre 
en alsidig repræsentation af det lokale foreningsliv. Altså en blanding af den proportionelle 
repræsentationsmodel og civilsamfundsmodellen. Sendetilladelser kunne gives til selskaber, 
foreninger eller lignende på en række betingelser. Selskabet skulle have radio- og tv-virksomhed 
som eneste formål, og erhvervsvirksomheder, bortset fra dagblade og distriktsblade, måtte ikke 
have bestemmende indflydelse. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skulle bo i området, og 
samme person kunne ikke være medlem af bestyrelsen for mere end én radio- eller tv-station. Den 
samme person kunne heller ikke være programansvarlig eller på anden måde deltage i den 
overordnede ledelse af programvirksomheden på mere end én radio- eller tv-station. 
 
I ansøgningen om en sendetilladelse skulle ansøgeren redegøre for de ledelsesmæssige og 
økonomiske forhold samt give en beskrivelse af programvirksomheden, således at nævnet kunne 
kontrollere, at denne havde tilknytning til det lokale område. Var der flere ansøgninger i et lokalt 
område, skulle tilladelserne gives således, at den samlede programvirksomhed blev af alsidig 
karakter. Det lokale nævn kunne stille vilkår om, at programvirksomheden skulle udøves i 
overensstemmelse med ansøgningen. Nævnet skulle føre tilsyn med virksomheden og kunne 
afkræve enhver oplysning af tilladelseshaveren, som nævnet fandt betydningsfuld for sin 
virksomhed. 
 
Der var desuden regler, der (forgæves) søgte at hindre networking, jf. afsnit 13.4.2. Indehaveren af 
tilladelsen skulle udøve programvirksomheden selvstændigt, og denne måtte ikke omfatte 
programmer, der udsendes samtidigt af andre radio- eller tv-stationer. Heller ikke programmer, der 
udsendtes i medfør af et fast samarbejde mellem to eller flere stationer, måtte sendes. Der var ikke 
tilsvarende regler for reklamer, og en vigtig pointe angående organiseringen, der kunne bidrage til 
kontrolsystemets ineffektivitet, var denne: sendetilladelsen blev ikke givet til en radio- eller tv-
station, men til et selskab eller en forening. Dette selskab skulle derfor enten selv oprette en station 
og sikre økonomi og administration, herunder salg af reklameplads, eller indgå i et samarbejde med 
en sådan station. En sendetilladelse kunne derfor ’sælges’ eller ’købes’, afhængig af 
sendetilladelsens programmæssige og/eller økonomiske styrke set i forhold til de tilsvarende 
forhold hos stationen. På denne måde kunne en station med gode økonomiske ressourcer styre 
programpolitikken og reklamesalget uden at have en sendetilladelse. 
 
Sendetilladelser kunne dog inddrages endeligt eller midlertidigt. Det kunne ske, hvis betingelserne 
angående sammensætning af bestyrelsen eller ledelsen blev overtrådt, hvis networking blev 
konstateret eller hvis reklamebestemmelserne blev overtrådt. Altså klare forsøg på dels at fastholde 
den lokale tilknytning, dels at begrænse konkurrence med bl.a. TV 2 på reklameområdet.  
 
Klager over inddragelse af sendetilladelse eller anslag på tildeling kunne ankes til et centralt Udvalg 
vedr. Lokal Radio og TV. Dette udvalg var nedsat af ministeren og skulle repræsentere juridisk, 
teknisk og mediemæssig sagkundskab. Her er det da den professionelle ledelsesmodel, der er i 
funktion. Udvalget skulle endvidere træffe afgørelse i sager om påstået networking, og det kunne 
pålægge de lokale nævn at tage en ikke tidligere behandlet sag op til afgørelse eller til at genopage 
en sag og endvidere i særlige tilfælde på eget initiativ afgøre en sag. 
 
Som det ses, er de tale om et meget omfattende tilladelses- og kontrolsystem, der imidlertid ikke 
fungerede. Som kulturminister Jytte Hilden sagde det i januar 1995 var det “hullet som en 
schweizerost” (jf. afsnit 13.19.2). Fundamente ændringer var nødvendige både hvis man ville 
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beskytte den lokale tilknytning i alle dele af landet, eller hvis man ønskede lokalt forankrede, 
levedygtige kommercielle tv-stationer. Det ville blive vanskeligt at opnå begge dele samtidigt, jfr. 
afsnit 13.19. 
 
14.3. Journalistisk professionalisme 
Afsnit 9.3 beskrev den journalistiske professionalisme, som den havde udviklet sig fra starten af 
1960erne til situationen i midten af 1980erne. Fremstillingen viste et stærkt journalistforbund med 
høj organisationsprocent, lav arbejdsløshed, gode overenskomster med tillidsmandsbeskyttelse, 
obligatorisk fireårig uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole, hvor Journalistforbundet have 
afgørende indflydelse på ledelsen. Men det fremgik også, at der var uenighed blandt medlemmerne 
om graden af militant fremfærd, både når det gjaldt kampen om løn- og arbejdsforhold, og når 
spørgsmålet om journalistisk autonomi og forholdet til offentligheden skulle afgøres. I de følgende 
afsnit ville disse forhold blive beskrevet, som de var i 1996. 
 
14.3.1 Den faglige udvikling 
Dansk Journalistforbund havde fra starten i 1961 haft “journalister” som medlemmer. “Journalister” 
var personer, der var ansat i journalistiske stillinger, og som i tre år havde haft mindst en fastsat 
minimumsindtægt fra det journalistiske håndværk. Krav om egentlig journalistisk uddannelse af en 
vis varighed og kvalitet kunne ikke stilles, da en sådan uddannelse ikke fandtes. Først i 1975 forlod 
de første med en fireårig uddannelse Journalisthøjskolen. Der var derfor en løbende debat i 
forbundet om optagelseskriterier, og det væsentligste resultat var, at Journalistforbundet fra 1970 
optog medlemmer af Programmedarbejderforeningen i Danmarks Radio, hvoraf en række langt fra 
sad i traditionelle journalistiske stillinger, ja nogle var “pladevendere”, som det hed. Nogenlunde 
samtidigt optog man pressefotografer, bladtegnere, tekstere, forlagsredaktører, men afviste PR-folk 
og pressesekretærer.  Debatten om optagelseskriterier fortsatte i fagbladet Journalisten og på de 
årlige delegeretmøder, og i foråret 1996 kunne hovedbestyrelsen stolt skrive: “Dansk 
Journalistforbund er medieforbundet for tegnere, producere, journalister, versionister, 
programmedarbejdere, layoutere, fotografer, AV-assistenter, redigeringsteknikere, lydteknikere, 
tekstere, forlagsredaktører, visualizere, informationsmedarbejdere, billedjournalister m. fl.”. Og 
hovedbestyrelsen ville til næste delegeretmøde indstille, at kravet om tre års indkomst skulle 
bortfalde (Dansk Journalistforbund 1996, s. 3 og Journalisten 1. maj 1996). 
 
Dansk Journalistforbund, der i 1996 havde godt 8.000 medlemmer, var altså vokset kraftigt, både i 
kvantitet (antal medlemmer) og i bredden (job, der gav adgang til forbundet). Det indskrænkede 
naturligvis de faglige emner, der kunne skabes enighed om, dertil var indholdet i de forskellige jobs 
for forskellige, ja i nogle tilfælde i direkte modstrid med hinanden (f.eks. nyhedsreportere over for 
informationsmedarbejdere). Løn- og arbejdsvilkår måtte blive det afgørende, og blev det med stort 
held. “Efter min bedste overbevisning kan man udmærket overføre tidligere LO-formand Thomas 
Nielsens ord: ’Vi har sejret ad Helvede til’[786], på Dansk journalistforbund. Journalister har højere 
løn, friere arbejdsforhold, bedre uddannelsesordninger og længere ferier end de fleste andre 
faggrupper i Danmark. – Så hvad skal man nu finde på at kræve?”. Sagt af chefredaktøren på Ritzau 
Uffe Riis Sørensen på forbundets tillidsmandsstævne, november 1994, se Journalisten for 18. januar 
1995. 
 
Og havde disse sejrer måske en bagside? Der var der mange, der mente. Nogle udgiverne klagede 
over “den 9-17 mentalitet og de funktionærnykker, der i dag præger journalisterne” (Dansk Presse 

 
786 Sådan gengives Thomas Nielsens ord oftest, men det er ikke korrekt. Han sagde: “Vi har sejret ad Helvede til, 
godt!”, Se videoklip her: https://www.youtube.com/watch?v=iZpvVMxfI9A. 
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maj 1994), enkelt mente, at journalisterne havde fået det alt for godt og derfor var initiativløse 
(Journalisten 23. november 1994, og 18. januar 1995). Selv om Journalistforbundets formand, Lars 
Poulsen, naturligvis afviste dette, var han alligevel betænkelig ved den manglende kampgejst og 
faglige passivitet. Til delegeretmødet i april 1993 kunne kredsene vælge i alt 450 delegerede. Men 
ved mødets start var der kun 333 til stede. ”Det nye handlingsprogram taler om, at den dalende 
faglige aktivitet – krisen i det faglige arbejde – er et af de vigtigste problemer at få løst de 
kommende år”, skrev Poulsen i Journalisten fra 12. maj 1993. En række ligeledes nedslående 
eksempler blev opregnet i septembernummeret: kun 2% af kreds 1’s medlemmer – 
hovedstadskredsen med halvdelen af alle medlemmer – gik til generalforsamling. Sidste gang var 
der ingen uden for bestyrelsen, der tog ordet. Af eleverne kom 20 ud af 350 til landsmødet, inkl. 
bestyrelsen. I april 1994 skrev Journalisten i lederen: “ Går man et tiår tilbage, knagende og bragede 
det i forbunds-fugerne. DJ oplevede en stærk politisk fraktionering. Overvejende fra venstre var 
der ’Journalister for fred’, og overvejende fra højre kom ’Demokratiske journalister’. Det førte til 
opslidende kampe, som mange tænker tilbage på næsten med nostalgi. Tænk, hvilket engagement”. 
Men selv om Journalisten og også forbundsformanden selv opfordrede til opposition og modsigelse, 
hjalp det ikke. Der blev ikke kampvalg til hovedbestyrelsen i 1995 og 1996. 
 
Det, der dominerede i forbundets arbejde, var de traditionelle faglige spørgsmål, som enhver 
fagforening havde på sin dagsorden: uddannelse, efteruddannelse, teknologi og arbejdsmiljø, 
arbejdsmarked og overenskomster, beskæftigelse, ligestilling og pension samt forbundets egen 
struktur – dette var hovedpunkterne i “Hovedbestyrelsens korte beretning til delegeretmødet 16.-17. 
april 1996”. Hertil kom to specielle punkter: mediepolitik og etik. De mediepolitiske afsnit hang 
direkte sammen med, at Dansk Journalistforbund havde to repræsentanter i Medieudvalget, der 
netop i 1996 var ved at afslutte sit arbejde, se afsnit 13.16.2.4, der også gengiver forbundets 
stillingtagen til de overordnede spørgsmål på de elektroniske mediers område. De etiske spørgsmål 
behandler jeg senere i afsnit 14.3.3. og 14.3.5. 
 
14.3.2. Uddannelse 
Der var ikke ske ændringer i selve den fireårige grunduddannelse på Danmarks Journalisthøjskole, 
men som jeg fortalte i afsnit 13.11 var spørgsmålet om efteruddannelse blevet et centralt 
mediepolitisk emne. Det Medieudvalg, statsministeren nedsatte i maj 1994, fik i sit kommissorium 
at vide, at “det forventes, at […] den journalistiske efteruddannelse vil have en central placering i 
udvalgets arbejde” (Betænkning 1320/1996, s. 500). Og sådan blev det, idet Medieudvalget som sin 
første betænkning udsendte “Betænkning om journalistisk efter- og videreuddannelse, Betænkning 
1294/1995”. Heri anbefalede et næsten enigt Medieudvalg, at der blev oprettet et Institut for 
journalistik, der skulle spille en central, koordinerende rolle i den samlede nyordning for 
journalistisk efter- og videreuddannelse. Instituttet skulle være en selvstændig enhed i tilknytning til 
Danmarks Journalisthøjskole. Finansieringen skulle være en blanding af offentlige tilskud, 
deltagergebyrer samt overenskomstaftalte midler/kontingenter. Herved skulle det sikres, at 
branchen fortsat var økonomisk hovedansvarlig for efter- og videreuddannelsen (Betænkningen s. 
69-73. 
 
På grundlag af udvalgets forslag fremsatte undervisningsminister Ole Vig Jensen et Forslag til Lov 
om Danmarks Journalisthøjskole, der indeholdt to væsentlige nydannelser787. For det første blev 
journalisthøjskolens styrelsesforhold forenklet (jfr. afsnit 9.3.5), således at den i fremtiden skal 
ledes af en bestyrelse med det overordnede ansvar for højskolen. Bestyrelsens flertal skulle være 

 
787 L 247, 1995-96. Fremsat 17. april 1996 FF 5516, som fremsat A 4943, 1. behandling FF 5934, betænkning B 957, 2. 
behandling FF 7053, 3. behandling FF 7154, som vedtaget C 764, lov nr. 505 af 12. juni 1996. 
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udefrakommende personer: formanden skulle udpeges af ministeren, Dansk Dagblades Forening og 
Dansk Journalistforbund udpegede hver to medlemmer, DR og TV 2 udpegede en i fællesskab og 
det samme gjorde fagpressens og magasinpressens udgiverforeninger. Endelig var der en 
repræsentant for højskolens medarbejdere og en for de studerende. I alt ni, hvoraf mediebranchen 
sad på seks pladser. Bestyrelsen skulle ansætte en rektor med ansvar for den daglige 
personalemæssige, administrative og økonomiske ledelse, rektor fik endvidere ansvar over for 
bestyrelsen for den faglige ledelse af grunduddannelsen. 
 
For et andet blev der oprettet et Center for journalistisk efteruddannelse som en selvstændig del af 
Danmarks Journalisthøjskole. Centerlederen skulle udpeges af bestyrelsen og have den faglige 
ledelse af efteruddannelsen, der skulle tilrettelægges efter reglerne for åben uddannelse eller 
reglerne for indtægtsdækket virksomhed. Staten skulle indskyde 7,5 mio. kr. årligt til driften fra 
1996. Bevillingen til Danmarks Journalisthøjskole var til sammenligning i 1996-finansloven 38,7 
mio. kr. 
 
14.3.3. Presseråd og presseetik 
Som nævnt i afsnit 14.2.2 var spørgsmålet om presseetiske regler sat på dagsordenen ved 
justitsministerens nedsættelse af Medieansvarsudvalget i 1986. Dansk Journalistforbund fik tilbudt 
to pladser i udvalget og sagde ja. Udvalgets vigtigste opgave var, som titlen viste, at se på 
ansvarsforholdene i tilknytning til massemedierne, men justitsministeriet havde i kommissoriet også 
ønsket at få undersøgt, om der burde optages presseetiske regler i loven, og om et nyt organ kunne 
overtage de opgaver som bl.a. pressenævnet havde, jfr. afsnit 14.2.2. 
 
Dansk Journalistforbund havde naturligvis interesse i at deltage i den del af udvalgsarbejdet, der 
angik straf- og erstatningsansvar samt kildebeskyttelse, men i spørgsmålet om presseetiske regler 
var det tøvende. I Mediekommissionens afsluttende betænkning 1029/1985 havde forbundets to 
medlemmer stemt for, at “der ikke bør gælde andre etiske regler end de grænser for ytringsfriheden, 
som er fastsat ved lov” (s. 232). Journalistforbundet havde endvidere afvist de presseetiske regler, 
DDF havde indført i 1981, og ønskede heller ikke at sidde i det pressenævn, der da var oprettet (jfr. 
afsnit 9.3.6). Det sidste forhold var ikke blot en udløber af utilfredshed med indholdet i de 
presseetiske regler, men også et resultat af, at Journalistforbundet som udgangspunkt havde ønske 
om, at pressenævnets kompetence også burde omfatte al journalistik samt stillingtagen til, hvorledes 
den aktuelle opinionsdannelse foregik, pressens økonomiske situation, herunder ejerforhold, 
pressestøtte, offentlighedsprincippet, m.m. (jfr. afsnit 9.3.6 og 1.3.3). 
 
Medlemsskabet af udvalget førte til, at Journalistforbundets medlemmer blev tunget til at forholde 
sig til spørgsmålet om et pressenævn med stærkt indskrænkede opgaver og beføjelser. 
Medlemmerne tilsluttede sig et pressenævn, der ud over at skulle fungere som Berigtigelsesnævn og 
Radionævn, kun skulle forhold sig til, om massemediernes indhold og handlemåde var i 
overensstemmelse med god presseskik. Og i bemærkningerne til dette havde et enigt udvalg 
skrevet: “Udtrykket god presseskik tager navnlig sigte på udkastet til ’Vejledende regler for god 
presseskik’”, der i store træk var i overensstemmelse med de regler, DDF havde vedtaget i 1981. 
Der var dog to vigtige undtagelser, som jeg behandler i afsnit 14.3.4 og 14.3.5. 
 
Konklusionen er dog ikke til at tage fejl af: en total kapitulation over for udgivernes og 
chefredaktørernes synspunkt om, at presseetikken først og fremmest handler om freds- og 
æreskrænkelser.  
 



 626 

Det nye, statslige Pressenævn blev oprettet ved Medieansvarsloven nr. 348 af 6. juni 1991 og trådte 
i kraft den 1. januar 1992. Nævnet fik otte medlemmer, heraf to fra Dansk Journalistforbund, to fra 
de redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og fjernsyn, to fra Dansk Folkeoplysnings 
Samråd og endelig en formand og næstformand, der skulle være jurister. Nævnet overtog 
Berigtigelsesnævnets og Radionævnets opgaver, og kunne på det presseetiske område alene træffe 
afgørelse i sager om, “hvorvidt der var sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik” (§ 
43, stk. 1). Klager skal ingives af den forurettede, men nævnet kan selv tage en sag op, hvis sagen 
er af væsentlig eller principiel betydning. Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede 
massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. 
Dette skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende plads, som det med 
rimelighed kan forlanges (§49). 
 
Nævnet skulle årligt udsende en beretning om sin virksomhed. Af Beretningerne for 1992, 1993, 
1994, 1995 og 1996 fremgår det som forventet, at Pressenævnet behandlede to væsensforskellige 
typer af klagesager, nemlig sager om genmæle og sager om brud på god presseskik. Tabel 14.25 
viser en oversigt over antallet og typen af sager samt om klagerne fik medhold: 
 
Tabel 14.25. Oversigt over sager i pressenævnet 1992-1996 
 
      1992 1993 1994 1995 1996 
Sager afgjort ved kendelse i nævnet   71 76 103 117 96 
Sager om god presseskik    42 59 65 70 53 
Klager fik medhold    22 22 24 21 22 
Sager om genmæle    24 5 9 11 10 
Klager fik medhold    5 3 7 14 8 
 
Det ses, at der årligt er godt en snes sager, hvor et massemedie får påtale for brud på god 
presseskik. 
 
Som nævnt ovenfor accepterede Dansk Journalistforbund Pressenævnet og dets opgaver, og det kan 
være grunden til, at debatterne om presseetik døde ud i Journalistforbundet. For at rette op på dette 
og sætte sagen på den mediepolitiske dagsorden udgav Journalistforbundet i november 1995 
debatbogen ETIK-tak (Hansen 1995), hvor chefredaktører, journalister og politikere forholdt sig til 
presseetikken. Forbundsformanden Lars Poulsen beklagede heri, at danske journalister endnu ikke 
havde påtaget sig “det personlige, presseetiske ansvar” (Poulsen 1995, s. 16). Forbundet havde som 
sådant ingen bestemt presseetisk opfattelse, skrev han, men det ville blot være formidler og 
provokatør i en debat om journalistikkens og mediernes etik. En tilgang, der ligger milevidt fra den 
militante tilgang i starten af 1980erne, hvor presseetikken bestemt ikke blev set som et personligt 
problem. 
 
14.3.4. Autonomi og forpligtelse på offentligheden 
Da det i 1977 mislykkedes på frivillig basis at danne et pressenævn, jfr. afsnit 9.3.6, var årsagen 
uenighed mellem chefredaktørerne i DDF og journalisterne i DJ om samvittighedsklausulen og 
spørgsmålet om non-information. 
 
Samvittighedsklausulen gør det muligt for en journalist at afvise at påtage sig en opgave, der strider 
imod hans samvittighed. Det er et internt forhold på bladet og sikrer journalisten en vis form for 
autonomi. Non-information er et eksternt forhold mellem mediet og hensyn til den demokratiske 
debat i offentligheden. Non-information er et centralt element i alsidighedsbegrebet. 
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Samvittighedsklausulen ligger inden for den liberale demokratimodels rammer, mens non-
information er hovedhjørnestenen i den republikanske demokratimodel. 
 
Det var siden 1977 ofte fremført af Dansk Journalistforbund, at en absolut betingelse for, at 
forbundet ville godkende presseetiske regler og indtræde i et pressenævn, var, at både 
samvittighedsklausulen og non-information blev en del af regelgrundlaget. De to emner blev da 
også drøftet i Medieansvarsudvalget, jfr. kapitel 9, især s. 329-30, i Betænkning 1205/1990. 
Udvalget anførte her, at der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt de to principper kan anses for 
egentlige etiske regler, der bør optages i de vejledende retningslinjer (s. 329). Men hensynet “til 
offentlighedens krav på alsidig og korrekt nyhedsinformation [tilsiger] med afgørende vægt […], at 
de foreslåede bestemmelser optages i de vejledende etiske regler” (s. 330). Imidlertid mente et enigt 
udvalg også, at det vil være væsentlige negative virkninger, hvis klausuler om non-information og 
samvittighed kunne omfattes af Pressenævnets kompetence. “Det ville navnlig kunne indebære et 
alvorligt indgreb i mediernes ret til selv at vurdere og bestemme mediernes indhold og dermed 
afgørende gribe ind i den redaktionelle frihed” (s. 330). Ja, lige præcis må det siges. Det er netop 
meningen med klausulen om non-information, at chefredaktørens magt til at bestemme over det 
redaktionelle indhold anfægtes og i visse tilfælde overflyttes til journalisterne. Ved at gå med til 
denne formulering undergravede Journalistforbundets to repræsentanter non-informationsklausulen 
og tømte den reelt for indhold. I de presseetiske regler, som udvalget anbefalede, og som endte med 
at blive de gældende, var non-information flyttet ind i præamblen, og således ikke del af “Reglernes 
indhold”, som Pressenævnet skulle anvende som grundlag for sit arbejde788. 
 
På tilsvarende måde blev også samvittighedsklausulens indhold svækket, idet udvalget anførte, “at 
der næppe kan forekomme tilfælde, hvor klageorganet kan anses kompetent til at træffe afgørelse 
herom” (s. 330). Samvittighedsklausulen blev derfor ligeledes placeret i præamblen. 
 
Men den fik alligevel en vis betydning for den journalistiske autonomi, idet den i mange tilfælde 
indgik i de enkelte blades samarbejdsaftaler. Laus Poulsen kunne oplyse i sin artikel i ETIK-tak, at 
forbundet to gange i en faglig voldgift havde påberåbt sig samvittighedsklausulen og i begge 
tilfælde fået medhold af dommeren. Men han tilføjede beklagende, at “det […] næppe er et udtryk 
for, at reglen bliver brugt flittigt på redaktionerne, og at arbejdsgiverne med få undtagelser 
accepterer kravene fra den ansatte” (s. 19). 
 
En gennemgang af Pressenævnets årsberetninger for perioden 1992-1996 viser da også, at 
samvittighedsklausulen ikke er indgået i nævnets behandling af sager. Non-information er ligeledes 
ikke anvendt af nogle journalister i perioden.  
 
Denne nærmest opgivende tilgang blev cementeret ved afgivelse af Medieudvalgets afsluttende 
betænkning, Betænkning om medierne i demokratiet nr. 1320/1996. Her var fremlagt et forslag om 
“at der etableres et uafhængigt rådgivende organ kaldet medierådet. Medierådet skal have en 
selvstændig initiativadgang til at foranstalte udgivelser, afholdelse af seminarer og analyser m.v., 
som kan være med til at belyse forskellige sider af mediernes virksomhed, ejerskab, arbejdsvilkår 
og indhold” (s. 449). Altså et medieråd, der ville få en central placering i offentlighedens adgang til 
oplysninger, der bl.a.  kunne belyse spøgsmålet om alsidighed i nyhedsformidlingen og debatten, og 
hvor princippet om non-information kunne påberåbes. Et råd med de opgaver og beføjelser, som 
Journalistforbundet i 1966 havde anmodet statsministeren om (jfr. afsnit 9.3.6). Forslaget blev 

 
788 Non-information nævnes overhovedet ikke i Sonny Kristoffersens eller grundige gennemgang af Pressenævnets 
arbejde se Kristoffersen 2008. Det kunne tyde på, at klausulen aldrig er blevet brugt. 
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afvist af et flertal, hvori indgik Dansk journalistforbunds to repræsentanter, Kate Bluhme og Lars 
Poulsen. 
 
14.4. Statens rolle 
I de følgende afsnit skal statens tre roller i forhold til mediesystemet beskrives, som de var i 1996. 
Som ejer og driftsherre er staten en del af mediesystemet, mens den som financier og regulator står 
uden for men med en indgribende virkning. 
 
14.4.1. Ejerskab 
Staten var dominerende på radio- og tv-markederne gennem ejerskab af Danmarks Radio, TV 
2/Danmark, de otte regionale TV 2-stationer samt reklamesalgsselskabet TV 2 Reklame A/S. 
Desuden rådede staten over Radiofonden og TV 2-fonden. Langt størstedelen af telenettet var også 
under statens kontrol gennem ejerskab af Tele Danmark A/S. Kun når det gjaldt fællesantenneanlæg 
var private ejer til stede, idet de tilsammen kontrollerede ca. 800.000 tilslutninger, mens staten 
ejede ca. 600.000 via hybridnettet. Det rå kobber i telenettet var statens ejendom, hvad der også 
gjaldt de terrestriske sendersystemer. 
 
14.4.2. Finansiering 
Statens største indsats som financier ydede den ved finansiering af DR og TV 2, jfr. tabel 14.26 og 
14.27, der viser udviklingen i statens støtte til DR og TV 2-systemet 
 
Tabel 14.26. Statens støtte til Danmarks Radio og andel af DR’s samlede indtægter 1992-1996. Kilde: 
årsregnskaberne. 
 
   1992 1993 1994 1995 1996 
Egenindtægt  96,3 160,9 151,1 156,4 221,8 
Statsstøtte  2076,8 2121 2255 2294 2339 
Statsstøtte i %  95,6 92,9 93,7 93,6 91,3 
 
Tabel 14.27. Statens støtte til TV 2 og andel af TV 2’s samlede indtægter 1992-1996. Kilde: årsregnskaberne. 
 
   1992 1993 1994 1995 1996 
Egenindtægt  67,6 76,3 78,2 83,2 121,6 
Statsstøtte  797,3 819,5 931 1000 969 
Statsstøtte i %  92,2 91,5 92,3 92,3 88,9 
 
Udviklingen er ikke jævn, men der tegner sig et svagt fald i andelen af statsstøtte. 
 
Statens støttede imidlertid også de privatejede medier. Dagbladene var fritaget for moms på 
bladsalgsindtægterne til en værdi af 896 mio. kr. i 1996 (jfr. tabel 14.7), de fik nedsatte posttakster 
for 194 mio. kr. og støtte fra Dagspressens Finansieringsinstitut på 14 mio. kr.789 Filmstøtten var i 
1996 på 83 mio. kr. (jfr. tabel 14.20), mens både de lokale radiostationer og tv-stationerne fik 20 
mio.  kr. Det giver et samlet billede af statsstøtten og dens andel af de samlede udgifter til drift af de 
udvalgte massemedier i tabel 14.28: 
 
Tabel 14.28. Statsstøtte og udgifter i statsejede og privatejede medier i 1996 i mio. kr. 
 
   Udgifter  Statsstøtte Støtten i % 
Danmarks Radio  2.563  2.339  90 

 
789 Værdien af reducerede posttakster efter Finansministeriet/Trafikministeriet 1996, s. 23; om Finansieringsinstituttet 
se Betænkning 1445,  s. 9. 
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TV 2   1.131  969  86 
Dagblade  7.930  1.116  13   
Film   244  83  34 
Satellit-tv  393  0  0 
Lokalradio  189  20  11 
Lokal-tv   140  20  14 
Samlet   12.590  4.477  36 
Private medier  8.896  1.229  14 
Statens medier  3.694  3.308  90 
 
Af den samlede statsstøtte på fire en halv milliard kroner fik de private medier 26%. Det er en svag 
stigning fra de 24% i 1985 (jfr. tabel 9.13). Staten støttede sine egne medier med 90% af deres 
udgifter, mens de private kun fik 14% dækket; det samme som i 1985, hvor tallet også var 14%. 
Statens andel af de samlede udgifter på tolv en halv milliard kroner var 29%, atter næsten det 
samme som i 1985, hvor tallet var 30%. Så på trods af en voldsom udvikling i det samlede 
mediesystem, hvor nye finansieringsformer, nye medier og nye aktører var kommet til, havde 
statens rolle som financier og driftsherre ikke ændret sig ret meget. Den eneste markante ændring 
var, at staten i 1985 fuldfinansierede sine medier, mens det i 1996 kun var 90% af udgifterne, der 
blev dækket. 
 
14.4.3. Regulering 
Det er igen kun statens specifikke regulering af mediernes forhold, der skal behandles i det 
følgende, og kun de reguleringer, der i 1996 var forandret i forhold til situationen i 1985-86, skal 
omtales. 
 
Sendetilladelser og frekvensregulering 
Danmarks Radio og TV 2 (men ikke TV 2-regionerne) havde sendetilladelser via Radio- og 
fjernsynslovens § 1. For lokalradio- og lokal-tv gjaldt det, at en sendetilladelse skulle søges hos et 
af de i alt 137 lokale Radio- og fjernsynsnævn790, og disse kunne kun udstede en sådan, hvis 
Telestyrelsen havde meddelt en tilladelse (§ 49, stk. 4), men antallet af lokale frekvenser var langt 
fra opbrugt, jfr. afsnit 14.1.5. Betingelserne for at få en lokal sendetilladelse er gennemgået i afsnit 
14.2.5. 
 
Tilladelse til at sende radio eller tv fra Danmark via satellit kunne udstedes af Satellit- og 
kabelnævnet, der også kunne give tilladelse til at sende kabel-tv via fællesantenneanlæg, der går ud 
over et lokalt område. Nævnet var oprettet i tilknytning til, at Danmark pr. 1. januar 1993 havde 
indføjet TV-Direktivets bestemmelser i Radio- og fjernsynsloven, Lov nr. 1065 af 23. december 
1992, jfr. afsnit 14.5. Nævnet havde fem medlemmer, der skulle repræsentere juridisk, teknisk, 
økonomisk og mediemæssig sagkundskab. Betingelserne for at opnå tilladelse var lempelige, dog 
kunne en indehaver af en lokal sendetilladelse ikke også få tilladelse til at sende radio og tv via 
satellit eller fællesantenneanlæg. En ansøgning skulle give et samlet billede af den påtænkte 
virksomhed og sandsynliggøre, at det økonomiske grundlag for driften var til stede. Desuden skulle 
ansøgningen indeholde oplysninger om ejerforhold og programplaner, men der var ingen 
retningslinjer for, hvordan disse skulle være. Dog skulle TV-Direktivets bestemmelser om 
programindhold, herunder kvotebestemmelserne, overholdes, jfr. Bekendtgørelse nr. 100 af 5. marts 
1993. Nævnet havde bemyndigelse til at inddrage tilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis loven 
blev overtrådt. 
 

 
790 Tallet 137 fremgår af Pressenævnets årsberetning for 1996, s. 7. 
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Indholdsregulering – redaktionelt indhold 
Reguleringen af indholdet i DR og TV 2 blev omtalt i afsnit 14.2.4.4. og for lokalradio og lokal-tv’s 
vedkommende i afsnit 14.2.5. For al tv-virksomhed gjaldt desuden TV-Direktivets bestemmelser, 
jfr. afsnit 14.5. Overholdelse af “god presseskik” gjaldt nu de trykte medier samt radio- og tv-
virksomhed, og Pressenævnet forholdt sig til, om dette var tilfældet, jfr. afsnit 14.3.3. 
 
Indholdsregulering - reklamer 
I tv måtte der ikke reklameres for lægemidler, øl over 2,8 % vol., vin, spiritus eller tobak. Der måtte 
endvidere i tv ikke reklameres for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske 
anskuelser. I radio måtte der heller ikke reklameres for øl, vin, spiritus eller tobak, men derimod 
godt for lægemidler efter reglerne i lov om lægemidler. Der var heller ikke her forbud imod at 
reklamere for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske anskuelser. Et Radio- og 
TV-Reklamenævn på tre personer kunne træffe afgørelser om indholdet i radio- og tv-reklamer, jfr. 
lov nr. 335 af 4. juni 1986, § 19.b. (TV 2-loven). Nævnet kunne påtale en overtrædelse og pålægge 
TV 2 Reklame A/S eller indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed at 
offentliggøre påtalen. Nævnet kunne bestemme på hvilken måde og i hvilken form, dette skulle ske. 
Blev reglerne om reklame eller sponsorering overtrådt, kunne overtrædelsen straffes med bøde, jfr. 
Bekendtgørelse nr. 108 af 8. februar 1994, kapitel 5. 
 
Regulering af finansieringsformer 
Danmarks Radio måtte ikke bringe reklamer. Alle andre elektroniske medier havde tilladelse hertil, 
men reklamerne måtte højest udgøre 10% af den daglige sendetid eller – hvis det gjaldt lokaleradio 
eller lokal-tv, hvor flere kunne dele den samme frekvens – 10% af den enkelte tilladelseshavers 
sendetid. Sponsorering var tilladt for alle radio- og tv-stationer, men der var grænser for hvilke 
programtyper, der kunne være sponsorerede, og hvem, der kunne være sponsorer. Nyheds- og 
aktualitetsprogrammer måtte ikke sponsoreres, dette forbud omfattede dog ikke 
aktualitetsprogrammer i lokalradio. Virksomheder, der som hovedaktivitet havde produktion eller 
salg af øl, vin, spiritus, tobak eller lægemidler, måtte ikke sponsorere. Heller ikke 
arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, politiske partier og religiøse bevægelser måtte 
sponsorere programmer; dette omfattede dog ikke programmer i satellit- eller kabel-udsendelser 
samt i lokal radiovirksomhed. Overholdelse af sponsorreglerne kunne påtales af Radio- og TV-
Reklamenævnet. 
 
Kontrol med statens medier 
Telestyrelsen var tilsynsmyndighed for Tele Danmark A/S. Der var ingen direkte kontrol med TV 2 
eller Danmarks Radio ud over det tilsyn, som Radio- og TV-Reklamenævnet havde med reklamer 
og sponsorering. Men Statsrevisorerne havde ved lovændringen i 1994 (jfr. afsnit 13.13.2) fået 
adgang til – ud over almindelig revision – at afgive beretninger om DR’s og TV 2’s virksomhed, og 
dette kunne lægge op til politiske indgreb fra minister eller Folketing, således som Rigsrevisionens 
analyse i 1995 lagde op til med anbefalingen af at omdanne TV 2 til et aktieselskab (afsnit 13.17.2). 
 
14.5. Den europæiske Union 
I tidsrummet 1986-1996 havde Den europæiske Union vedtaget et Direktiv, der direkte angik tv-
markedet. Den drejede sig om regulering af transnationalt tv i form af TV-Direktivet “Fjernsyn 
uden Grænser”, eller “Rådets direktiv af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv 
radiospredningsvirksomhed” nr. 89/552/EØF, som er den officielle titel. TV-Direktivet, hvis 
forhistorie og indhold er gennemgået i kapitel 8, havde som artikel 25, at “Medlemsstaterne sætter 
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de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 
den 3. oktober 1991. De underretter Kommissionen herom”.  Det havde Danmark ikke gjort, da de 
danske myndigheder dels havde stemt imod dets vedtagelse (jfr. afsnit 8.16), dels havde været af 
den opfattelse, at tv-mediet var del af kulturpolitikken, der ikke måtte blive et EF-anliggende. Det 
havde nu ændret sig af to grunde.  
 
For det første var kulturen blevet en del af Maastricht-Traktaten, jfr. afsnit 12.4. Den var 
underskrevet 7. februar 1992 og skulle efter to folkeafstemninger i Danmark i juni 1992 og maj 
1993 træde i kraft 1. november 1993. For det andet havde Danmark modtaget en såkaldt 
“Åbningsskrivelse” fra Kommissionen om TV-Direktivet. En Åbningsskrivelse er første skridt i en 
formel traktatbrudsprocedure, hvor Kommissionen anmoder Medlemsstaten om inden for to 
måneder om at komme med en god forklaring på, at f.eks. bestemmelserne i et Direktiv ikke er 
opfyldt. Kommunikationsminister Torben Rechendorff oplyste Folketinget om Åbningsskrivelsen 
den 28. oktober 1992, da han fremsatte det lovforslag, der inkorporerende TV-Direktivet i dansk 
lov791. Lovforslaget var reelt en genfremsættelse af et forslag fra forrige samling, hvor det 
imidlertid ikke nåede at blive vedtaget792. Det blev det den 18. december 1992, og loven trådte i 
kraft den 1. januar 1993. 
 
14.6. Opsummering 
I forhold til mediesystemets udseende i 1985-86 (jfr. kapitel 9) var der i 1996 både forandringer og 
ligheder inden for alle fire mediesystemiske dimensioner. 
 
For det første var systemet ikke længere rent nationalt, både når det gjaldt aktørerne og 
reguleringen. På dagbladsmarkedet havde den svenske mediekoncern Bonnier i 1996 overtaget hele 
ejerskabet til Børsen. Den ligeledes svenskejede Kinnevik-koncern drev satellit-tv-systemet Viasat, 
og sendte herfra to tv-kanaler på dansk til danskerne, TV 3 og TV3+. Det amerikanskejede selskab, 
Scandinavian Broadcasting System (SBS), havde købt sig ind i en række af fagbevægelsens tv-
stationer, og kontrollerede desuden på radiomarkedet Voice-gruppen. På reguleringsområdet var 
EU blevet en faktor, som danske myndigheder omsider havde fået øje på. Det gjaldt den specifikke 
regulering af transnationalt tv, hvor TV-Direktivet ifølge Kulturministeriet stod i vejen for TV 2-
bestyrelsens forsøg i 1994 på at stække TV3, der sendte fra London, jfr. afsnit 13.18.1.1. Også EU’s 
statsstøtteregler blev inddraget i dansk mediepolitik, da de blev lagt til grund for embedsværkets 
afvisning af i 1996 at omdanne TV 2 til et aktieselskab, jfr. afsnit 13.19.5-6. 
 
For det andet var den direkte politiske styring af statens medier via tilstedeværelse af politikere i 
ledelserne reduceret kraftigt uden dog helt at være forsvundet. I Danmarks Radio var programrådet 
sammensat efter civilsamfundsmodellen, hvad amtsprogramrådene også var. Bestyrelsen havde ikke 
folketingspolitikere som medlemmer, men Folketinget havde dog beholdt retten til at udpege 
repræsentanter for de politiske partier, hvad der løbende skabte ledelsesmæssige problemer, 
jfr.afsnit 14.2.4.2.  TV 2’s centrale programråd og regionale repræsentantskaber var ligeledes 
bestykket efter civilsamfundsmodellen, mens den centrale bestyrelse i princippet var sammensat 
efter den professionelle ledelsesmodel. Imidlertid havde partirepræsentanter sneget sig ind (jfr. 
afsnit 13.3.2 og 13.8), uden det dog førte til de ledelsesmæssige problemer, som DR havde. Satellit- 
og kabelfødte programmer blev kontrolleret af Satellit- og kabelnævnet, der var sammensat efter 

 
791 L 73, 1992-93 Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, fremsat 28. oktober 1992 FF 819, som fremsat A 
1859, 1. behandling FF 1176, betænkning B 265, 2. behandling FF 4029, 3. behandling FF 4309, som vedtaget C 419, 
Lov nr. 1065 af 23. december 1992. 
792 L 164, 1991-92, Fremsat den 18. december 1991, som fremsat A 3513. 
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den professionelle ledelsesmodel, hvad Radio- og TV-Reklamenævnet og Udvalget vedrørende 
Lokal Radio og TV også var. De 137 Lokale Radio- og fjernsynsnævn havde en blandet 
sammensætning, således at både civilsamfundsmodellen og den repræsentative model var til stede. 
Endelig havde Pressenævnet en særegen sammensætning, hvor repræsentanter for medierne 
udgjorde halvdelen. Hovedtendensen var således, at direkte partipolitisk styring var erstattet med 
uafhængige reguleringsorganer. I forhold til to centrale enheder – DR’s og TV 2’s bestyrelser – var 
den politiske styring dog stadigvæk tydelig. 
 
For det tredje var tværmedialt ejerskab så småt begyndt at manifestere sig, hvad der ikke var 
tilfældet i 1985-86. SBS ejede både radio- og tv-stationer, Kinnevik var satellit-operatør og drev to 
tv-kanaler. Tele Danmark var aktiv som kabeloperatør, medejer af Radio 2, entrepriseleverandør til 
TV 2 via ejerskab af Metronome og hovedkraft i etableringen af Sportskanalen. Nordisk Film, der 
dominerende alle dele af filmmarkederne, havde længe været den største entrepriseproducent på tv-
området, og endelig havde 10 dagblade mindre engagementer i lokalradio- og tv (Jauert & Prehn 
1995, s. 114). Mest markant var udviklingen i Nordjylland, hvor Aalborg Stiftstidende, der i 1996 
reelt havde aftale om at opkøbe Vendsyssel Tidende, også dominerende inden for lokalradio og 
lokal-tv med ejerskab af Alle Nordjyders Radio (ANR) og TV-Aalborg. 
 
For det fjerde var tv-markedet totalt forandret med etableringen af TV 2, inkl. de otte regionale tv-
stationer, skabelsen af Kanal Danmark ud fra de tidligere lokale tv-stationer, etableringen af TV3 
som dansk station i 1990 og oprettelsen af TV3+ i 1996 ved sammenlægning af ZTV og TV 6 
Danmark, og endelig ved, at Danmarks Radio i 1996 fik en fræk lillesøster, DR2. 
 
For det femte var der sket ændringer i anvendelse af finansieringsformerne. I 1985-85 var licens 
reserveret til Danmarks Radio, nu havde også TV 2 adgang til en bid af licenskagen. TV 2 var 
endvidere finansieret via salg af reklameplads, hvorved TV 2 kom i direkte konkurrence med de 
andre reklamebærende medier (bl.a. dagblade, og ugeaviser, og hvor dagbladene var begyndt 
højlydt at klage over statens enggement på reklameområdet, jfr. afsnit 13.6.2). Det samme var sket 
for lokalradio og lokal-tv. Abonnement var, efter at Kanal 2 havde opgivet det i 1996, stadigvæk 
reserveret dagbladene, om end der fandtes enkelte high-pay tv-kanaler ved stærkt begrænset 
udbredelse. 
 
Og for det sjette var magtkampen mellem ejere, chefredaktioner og journalister faldet ud til 
chefredaktørernes fordel. Dette hang dels sammen med dagbladenes gradvise frigørelse fra 
partipolitisk tilknytning, dels med den nye medieansvarslov og endelig med Danmark 
Journalistforbunds ændrede kurs fra en militant kamporganisation med krav om non-information-
klausul, samvittighedsklausul og et magtfuldt presseråd til en traditionel fagforening med 
hovedvægt på løn- og arbejdsforhold og sæde i et tandløst Pressenævn. 
 
Men der var også store ligheder. 
 
Det gjaldt for det første dagbladsmarkedet. På trods af reduktion i antallet af dagblade fra 46 til 36, 
nedgang på 13% i oplagstallet og 19% fald i husstandsdækning var grundstrukturen den samme 
som i 1985-86. Der var ingen landsdækkende dagblade, men derimod et hovedstadsmarked og en 
række små isolerede provinsmarkeder. Bladtyperne var de samme – omnibusaviser, 
sensationsaviser og specialblade samt lokale dagblade. Ejerforholdene var heller ikke 
grundlæggende ændret, dog var der nogle steder på Sjælland og i Jylland etableret fælles 
udgiverselskab for to dagblade. Den partipolitiske tilknytning var dog løsnet. 
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For det andet var der heller ikke mange ændringer på radiomarkedet. Danmarks Radio sad på de 
landsdækkende og regionale radiokanaler og havde fået tilladelse til forsøg med DAB-radio. Dertil 
kom et stort antal lokale radioer, der dels var ideelle uden reklameindtægter som i 1985-86, dels var 
kommercielle radioer med reklameindtægter. Enkelte af disse havde en udbredelse, der gik ud over 
et lokalt område, og disse kunne betragtes som regionale radioer. 
 
På filmens område var der for det tredje næsten status quo. Der var kun en stor spiller, Nordisk 
Film, der dominerede alle dele af branchen. Ved siden heraf fandtes et større antal små selskaber, 
der oftest kun producerede én film. Et enkelt selskab, Zentropa, var dog i kraftig vækst. 
 
Telenettet var for det fjerde stadigvæk for størstedelens vedkommende under statens kontrol via 
Tele Danmark og reguleringsenheden Telestyrelsen. Private havde dog stadigvæk stor indflydelse 
på kabel-tv via fællesantenneanlæg, DTH-paraboler og satellit-systemer. Nye distributionssystemer 
var under udvikling, men stadigvæk på forsøgsbasis (Web-tv, DAB, DDT) og under statens kontrol.  
 
Endelig var der for det femte store ligheder på økonomiens område, hvor alle medietyper stadigvæk 
modtog statsstøtte. Tabel 14.29 viser tal for forholdet mellem statens medier og de private: 
 
Tabel 14.29. Statsstøttens relative fordeling på statslige og private medier samt andel af omsætningen 1964, 1985 og 
1996 
  andel af omsætning fordeling af statsstøtte 
  privat stat  privat stat 
1964  79 21  29 71 
1985  70 30  24 76 
1996  71 29  26 74 
 
På trods af de store forandringer, der var indtrådt flere steder i mediesystemet, var forholdet mellem 
statens mediers og de private mediers andel af omsætningen på de udvalgte medier ikke ændret i 
tidsrummer 1985-1996. De private medier tog sig af 70%, statens af 30%. Helle ikke fordelingen af 
statsstøtten var reelt forandret: i 1985 gik ¼ af statsstøtte til de private medier og ¾ til statens, i 
1996 var tallene næsten de samme. Statsstøttens andel af den samlede omsætning var heller ikke 
ændret meget. I 1985 udgjorde statsstøtte 40 % af den samlede omsætning, i 1996 var den – på 
trods af etableringen af TV 2 med store statsstøtte - faldet til 36%. 
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Kapitel 15. Statsstøttereglerne, status 1996 
 
I dette kapitel foretages en opdatering af statsstøttereglerne, således som de blev fortolket af EF-
Domstolen ved udgangen af 1996. Det er resultatet af udviklingen siden 1986 (jfr. kapitel 11), der 
skal beskrives, og igen er det udelukkende de forhold, der er relevante for TV 2-historien, der bliver 
behandlet. De dele, som der ikke var sket ændringer med i perioden, og som stadigvæk var 
gældende, omtales ikke. 
 
15.1. Er en statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse statsstøtte? 
Kapitel 11 sluttede med en konstatering af, at TV 2-loven fra 1986 ikke indeholdt statsstøtte, idet 
statens finansiering var en kompensation for TV 2’s levering af public service broadcasting. Loven 
skulle derfor ikke notificeres ved Kommissionen, og den kunne ikke være ulovlig. Grundlag for 
analysen var Domstolens dom i ADBHU-sagen, C-240/83 med dom af 7. februar 1985. 
 
Men dette blev ændret i 1994 i dommen i sagen C-387/92,  Banco Exterior de España, Sml. 1994 I-
877, der blev afsagt den 15. marts 1994793. Sagen drejede sig om, at de kommunale myndigheder i 
Valencia i Spanien ønskede at opkræve ejendomsskat for årene 1983-1986 fra det offentlige 
kreditinstitut Banco Exterior de España. Banken nægtede at betale, idet den henholdt sig til en ældre 
spansk lov fra 1971, hvorefter sådanne kreditinstitutioner var fritaget for bl.a. at betale kommunale 
skatter. 
 
Sagen var indbragt for en lokal domstol, der stillede EF-Domstolen en række præjudicielle 
spørgsmål, bl.a. om den spanske lov om afgiftsfritagelse for kommunale skatter var i modstrid med 
artikel 86 og artikel 87, når denne afgiftsfritagelse gjaldt offentligt ejede kreditinstitutioner (jfr. 
dommens præmis 1-5). 
 
Når jeg læser Generaladvokatens Forslag og selve dommen, er det mest overraskende for mig, at 
der aldrig stilles spørgsmål ved, om skattefritagelsen udgør statsstøtte. ADBHU-dommens 
kompensationsbetragtning kommer ikke i spil. Både Generaladvokat Carl Otto Lenz (der også var 
Generaladvokat i ADBHU-sagen) og de, der kom med indlæg ved domsforhandlingerne – Spanien, 
Grækenland og Kommissionen – samt Domstolen går alle uden videre ud fra, at ordningen er en 
statsstøtteordning794. 
 
I selv dommen slås det fast, at den opgave Banco Exterior de España skal udføre, er en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse, og at den følgelig falder ind under artikel 86, stk. 2 (præmis 17). 
Fritagelse for at betale skatter giver den pågældende virksomhed en gunstigere stilling end andre 
afgiftspligtige og udgør derfor en fordel. Da de andre betingelser er opfyldt, er der tale om 
statsstøtte efter artikel 87, stk. 1 (præmis 15). 
 

 
793 Denne dom overses ofte. Alain Alexis har den således ikke med i sin ellers meget grundige gennemgang af denne 
problematik i Alexis 2002, og generaladvokat Tizzano nævner den heller ikke i sit forslag til afgørelse i Ferringsagen 
(C-53/00, Saml. 2001, I-9067 af 22 november 2001, se senere i afsnit 19.1). Generaladvokat Jacobs har den dog med i 
sin oversigt over problematikken statsstøtte contra kompensation i GEMO-sagen (C-126/01 GEMO, Sml. 2003, I-
13769, forslag af 30. april 2002 pkt. 90 ff.). Måske havde Kommissionen overset den, da den traf afgørelse i FFSA-
sagen, se afsnit 12.7.1. Men Retten i Første Instans anvendte den i dommen i FFSA-sagen, præmis 167, T-106/95 
FFSA. 
794 Generaladvokaten bl.a. i præmis 79, Spanien bl.a. i præmis 15, Grækenland bl.a. i præmis 19 og Kommissionen bl.a. 
i præmis 25. 
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Ved afgørelsen af, om en støtte er forenelig, skal Kommissionen følge de procedurer, der er 
opstillet i artikel 88, der også gælder for tjenester af almindelig økonomisk interesse. Her er der 
forskel på reglerne for eksisterende og ny støtte, jfr. afsnit 4.5 og 4.6. Når det gælder ny støtte, skal 
Medlemsstaten tage initiativ til undersøgelsen ved at notificere ordningen ved Kommissionen. For 
eksisterende støtte gælder det omvendte, idet det her oftest er Kommissionen, der sætter en 
undersøgelse i gang. 
 
Den pågældende støtteordning blev indført i spansk lov, før Kongeriget Spanien i 1986 trådte ind i 
De europæiske Fællesskaber, og der er derfor tale om eksisterende støtte (jfr. afsnit 4.6). 
Eksisterende støtte kan ydes så længe Kommissionen ikke har fastslået, at den er uforenelig med 
EF-Traktaten. Det har Kommissionen ikke gjort i denne sag. Konklusionen er derfor, at “en 
foranstaltning, hvorved en medlemsstat indrømmer offentlige virksomheder en afgiftsfritagelse, 
udgør en statsstøtte som omhandlet i artikel 87, stk. 1. En sådan støtte kan gennemføres, såfremt 
den er en eksisterende støtte, for så vidt Kommissionen ikke har fastslået, at den er uforenelig med 
fællesmarkedet” (præmis 22). 
 
Den statslige finansiering af TV 2 blev hermed omklassificeret fra kompensation til statsstøtte. Og 
ifølge det princip, der gælder i EU, skal denne nye klassifikation gælde fra reglen – her 
statsstøttereglerne – trådte i kraft, jfr. Indledningen til Del II795. Med andre ord var TV 2-loven en 
statsstøtteordning, da den blev vedtaget i 1986.  
 
Men skulle den anmeldes? Hvis det var en eksisterende støtteordning, skulle den ikke, og støtte 
kunne udbetales, så længe Kommissionen ikke havde fastslået, at støtten var uforenelig med 
fællesmarkedet. Imidlertid var konklusionen på min analyse i afsnit 11.6, at der var tale om en ny 
statsstøtteordning, da TV 2-loven ændrede på vigtige dele af den gældende lov, der forsynede 
Danmarks Radio med licens. Dels kom der en ny støttemodtager (TV 2), dels blev en ny 
finansieringsform indført – overskud fra TV 2 Reklame A/S’s salg af reklameplads blev overført til 
TV 2-fonden, og dele af TV 2-fondens midler blev overført til drift af TV 2. Konklusionen er derfor 
nu, at H. P, Clausen begik en fejl ved ikke at anmelde TV 2-loven til Kommissionen i 1986 (jfr. 
afsnit 11.10). 
 
15.2. Hvad er konsekvensen, hvis en ny statsstøtteordning ikke anmeldes til Kommissionen? 
I 1986 var tolkningen denne (jfr. afsnit 11.7): Da artikel 88 stk. 3 har direkte effekt, kan en borger 
gå til en national ret og forlange gennemførelsesforbuddet respekteret. Hvordan dette kan ske, er op 
til hver enkelt Medlemsstat, der skal vedtage retsregler med henblik på at opnå dette formål. Jeg har 
ikke fundet dokumenter, der viser, at Danmark havde gjort det i 1986.  
 
Men Kommissionen kan også skride ind. Hvis Kommissionen opdager en støtteordning, der ikke er 
notificeret, kan den træffe Beslutning om, at Medlemsstaten skal ophæve eller ændre støtten, 
navnlig hvis ordningen ikke er forenelig. Kommissionen havde gentagende gange mindet 
Medlemsstaterne om forpligtelsen til notifikation og nævnt, at den med alle til rådighed stående 
midler ville sikre, at forpligtelsen blev overholdt, jfr. afsnit 12.1. 

 
795 “[…] den fortolkning, som Domstolen foretager af en fællesskabsretlig regel, begrænser sig til at belyse og 
præcisere betydningen og rækkevidden af den pågældende regel, således som den skal forstås og anvendes, henholdsvis 
burde have været forstået og anvendt fra sin ikrafttræden. Heraf følger, at den således fortolkede regel kan og skal 
anvendes endog i forbindelse med retsforhold, der er stiftet og består, før den omhandlede dom […]” (T-289/03 BUPA 
af 12. februar 2008, Sml. 2008 II-081, præmis 159).  
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Som det ses, er de sanktioner, et brud på notifikationspligten udløser, ikke formuleret præcist og i 
detaljer i 1986. 
 
Men i perioden 1990-1996 blev rettet op på denne usikkerhed. Jeg beskriver slutningen på 
udviklingen ved at redegøre for dommen i C-39/94 SFEI af 11. juli 1996, Sml. 1996, I-3577. 
 
Dommen var svar på en række præjudicielle spørgsmål om tolkning af artikel 87 og 88. Spørgsmål 
to drejede sig om, hvorvidt en national ret, for hvilken der var nedlagt påstand om tilbagebetaling af 
støtte i kraft af princippet om den direkte effekt, kan tage påstanden til følge, hvis det fastslås, at 
støtten ikke er anmeldt til Kommissionen. Domstolen svarede, at “den nationale ret er forpligtet til i 
sin endelige dom i en sådan sag at sikre beskyttelse mod retsvirkningerne af, at en ulovlig statsstøtte 
bliver gennemført. Desuden kan denne afgørelse ikke anfægtes af Kommissionen. Kommissionens 
endelige beslutning om, at en støtte er forenelig med fællesmarkedet, indebærer nemlig ikke, at 
ulovlige gennemførelsesforanstaltninger efterfølgende lovliggøres” (præmis 65, her fremhævet). 
 
Den nationale ret kan således ikke udskyde sagen, f.eks. hvis Kommissionen er i gang med at 
undersøge støttens forenelighed. Og konstatering af ulovlighed, fordi støtten ikke er notificeret, kan 
ikke ændres ved en forenelighedserklæring fra Kommissionen.  
 
Domstolen fortsatte: “når det fastslås, at en støtte er blevet ydet i strid med artikel 88, stk. 3, sidste 
punktum, skal det principielt medføre, at beløbet tilbagebetales i overensstemmelse med de 
nationale processuelle bestemmelser” (præmis 66). Tilbagebetaling gælder som princip. Men der 
kan være undtagelser. Dommens operative del pkt. 3 nævner, at tilbagebetaling skal ske, 
“medmindre tilbagebetaling på grund af ekstraordinære omstændigheder ikke er hensigtsmæssig”. 
Umiddelbart ser det således ud til, at retstilstanden i 1996 var sådan, at TV 2 skulle betale al den 
støtte, der var ydet siden 1986, tilbage til staten. Det ville ikke være muligt, TV 2 ville gå bankerot. 
 
Dommen tog også stilling til spørgsmålet, om støttemodtageren, her altså TV 2, kunne være 
ansvarlig for de skader, den ulovlige støtte havde påført konkurrenter. Svaret var, at dette ikke er 
tilfældet alene med hjemmel i fællesskabsretten, men at nationale bestemmelser evt. kunne gøre 
dette muligt. En undersøgelse af et sådant erstatningsspørgsmål i dansk lov falder dog uden for 
afhandlingens formål og genstand796 
 
Derimod er der grund til at gøre opmærksom på ansvaret for den eventuelle ulovlighed. En 
støtteordning vedtages af staten, og staten er ansvarlig for, at ordningen både er forenelig og lovlig. 
Ulovlighed er ikke et ansvar, der påhviler støttemodtageren. Men støttemodtageren kan ikke undgå 
en evt. tilbagebetaling ved at anføre, at han ikke var klar over, at støtten var ulovlig, at han med 
andre ord var i god tro. Han måtte kunne stole på, at staten opførte sig korrekt og derfor have en 
berettiget forventning om, at støtten var lovlig. Derfor skulle han ikke betale noget tilbage, kunne 
han mene.  
 
Men den går ikke i EU-sammenhæng. I dommen C-5/89 Kommissionen mod Tyskland af 20. 
september 1990, Sml. 1990 I-3437, præmis 15, står der: “Det må dog fremhæves, at den kontrol, 
som Kommissionen i medfør af Traktatens artikel 87 fører med statsstøtte, har sit grundlag i 
ufravigelige principper, hvorfor der hos støttemodtagerne principielt ikke kan bestå en berettiget 

 
796 Men som tidligere nævnt indgår spørgsmålet i den erstatningssag, Viasat har rejst mod Kongeriget Danmark og TV 2 
ved Østre Landsret (BS-1/2006-OLR, tidligere B-717-06). 
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forventning om, at den støtte, de har modtaget, er lovlig, medmindre den er blevet ydet under 
iagttagelse af den i nævnte traktatbestemmelse fastlagte procedure [om at notificere støtteordningen 
og få Kommissionens godkendelse i en endelig beslutning, før støtten udbetales]. En påpasselig 
erhvervsdrivende må nemlig normalt være i stand til at forvisse sig om, at denne procedure er blevet 
fulgt”.  
 
15.3. Hvad er konsekvensen, hvis Kommissionen indleder proceduren (Den formelle 
Undersøgelsesprocedure) efter artikel 88, sk. 2? 
Umiddelbart kunne det se ud til, at dette spørgsmål er besvaret i selve Traktatens tekst. Der står i 
artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes om nye, påtænkte støtteordninger, og at den, 
såfremt den er af den opfattelse, at støtteordningen er uforenelig med Traktaten, ”uopholdeligt 
[iværksætter] den i stk. 2 fastsatte fremgangsmåde. Den pågældende medlemsstat må ikke 
gennemføre de påtænkte foranstaltninger, før den nævnte fremgangsmåde har ført til endelig 
beslutning”. Med andre ord medføre iværksættelse af Den formelle Undersøgelsesprocedure, at 
udbetaling af støtten skal stoppe øjeblikkeligt.  
 
I modsætning hertil gælder det for eksisterende støtteordninger ikke, at udbetaling af støtte skal 
suspenderes, så længe Kommissionen undersøger støtte efter artikel 88, stk. 1. Kommissionens valg 
af procedure – artikel 88, stk. 1 eller artikel 88, stk. 2 – har derfor meget forskellige retsvirkninger, 
og valget af artikel 88, stk. 2 betyder, at Kommissionen har kvalificeret støtten som ny, og at dette 
medfører stop for støtteudbetaling. Da der er tale om retsvirkninger, kan en sådan 
Kommissionsbeslutning anfægtes ved EF-Domstolen. 
 
Kommissionen havde i tilknytning til en spansk støtteordning indledt Den formelle 
Undersøgelsesprocedure, da den dels mente, det var en ny støtteordning, dels var usikker på, om 
den var forenelig. Spanien havde imidlertid den opfattelse, at der var tale om en eksisterende 
støtteordning, og havde derfor anlagt sag ved EF-Domstolen med påstand om, at Kommissionens 
Beslutning om at indlede Den formelle Undersøgelsesprocedure skulle annulleres. Kommissionen 
anmodede EF-Domstolen om at afvise sagen med den hovedbegrundelse, at Beslutningen om at 
indlede Den formelle Undersøgelsesprocedure ikke havde retsvirkninger, da det blot var en 
forberedende retsakt. Domstolen afviste Kommissionens argumentation. Åbningen af Den formelle 
Undersøgelsesprocedure udgør en retsakt, som kan gøres til genstand for søgsmål, idet 
Kommissionen har valgt en kontrolprocedure, der bl.a. er karakteriseret ved, at udbetalingen af den 
påtænkte støtte skal suspenderes (præmis 24 i sagen C-312/90, Spanien mod Kommissionen med 
dom af 30. juni 1992, Sml. 1992, I-4136). 
 
15.4. TV 2-loven og statsstøttebestemmelserne i 1996. 
I 1996 havde TV 2 virkelig ’bad standing’. Støtten var ulovlig, og ulovlig støtte skulle principielt 
betales tilbage, hvis der blev anlagt en sag herom ved en national domstol. 
Alle de forhold, der kunne indgå i en vurdering af, om det forelå statsstøtte, der var ulovlig, var 
afklarede, bortset fra et: spørgsmålet om licensens karakter af statsmidler. Jeg viste i afsnit 11.4, at 
overskud fra drift af det statsejede TV 2 Reklame A/S var statsmidler, men det fremgik samtidigt af 
afsnit 11.3, at Domstolen ikke havde taget stilling til, om licens var statsmidler. Det var heller ikke 
afklaret i 1996. 
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Udgang på Del V –TV 2 på vej mod toppen 1986-1996   
 
Del V beskrev udviklingen i perioden fra TV 2-loven blev vedtaget i maj 1986 til indgåelse af Den 
brede Medieaftale i maj 1996. Udviklingen blev fulgt via tre parallelle forløb, der dels analyserede 
Kommissionens arbejde med public service broadcasting, dels beskrev TV 2’s egen færd på det 
danske tv-marked, og dels forklarede udviklingen i EF-Domstolens tolkning af reglerne for 
statsstøtte. Endelig blev der gjort status for mediesystemets dimensioner i 1996. 
 
Kapitel 12 omhandlede EU-Kommissionens arbejde med public service broadcasting, og det viste et 
billede af en meget tøvende og usikker Kommission. Kommissionen havde, siden den i 1980 var 
begyndt at arbejde med tv som et fællesskabsanliggende, alene beskæftiget sig generelt med tv-
mediet på tværs af landegrænserne, noget der senere førte til vedtagelse af TV-Direktivet. De 
særlige forhold i tilknytning til public service broadcasting og den statslig finansiering var ikke 
inddraget i dens overvejelser. 
 
Det var heller ikke Kommissionen, der selv satte dette spørgsmål på sin arbejdsseddel. Det skete 
fordi de nye private og kommercielle aktører på tv-markedet klagede til Kommissionen over påstået 
uforenelig og ulovlig statsstøtte til de gamle nationale broadcastere. Kommissionen var tydeligvis i 
vildrede, da det skete; en kommissær har siden oplyst, at Kommissionen faktisk var usikker på, om 
den overhovedet havde kompetence til at beskæftige sig med emnet. Den forholdt sig passiv til 
klagernes indhold og satte i stedet en større undersøgelse af tv-markedet i Fællesmarkedet i gang og 
meddelte de mange klagere, at man måtte afvente resultatet heraf. Det stoppede imidlertid ikke de 
private tv-stationers bestræbelser på at tvinge Kommissionen til at blokere for statsstøtten til de 
gamle, nationale tv-stationer. De anlagde inden for kort tid fire sager mod Kommissionen ved 
Retten i Første Instans med påstand om, at Kommissionen havde udvist utilladelig passivitet. 
 
Kommissionen befandt sig i et politisk dilemma, der kan forklare dens tøven. Som Traktatens 
vogter havde den gentagende gange påtalt over for Medlemsstaterne, at disse havde iværksat 
statsstøtte til deres nationale virksomheder, uden først at have fået Kommissionens tilladelse. Den 
havde truet med at bruge alle de midler, der var til dens rådighed, for at få dem til at overholde 
anmeldelsespligten. Og blandt disse midler var stop for fortsat udbetaling af støtte og krav om 
tilbagebetaling af tidligere tildelt støtte. Da Kommissionen aldrig havde modtaget nogen 
notifikation af ny statsstøtte til de gamle public service broadcastere eller af ændringer af tidligere 
støtteordninger, var det sandsynligt, at der ville opstå politiske problemer, hvis Kommissionen tog 
initiativ til at anvendte sine sanktionsmidler. Regeringerne ville uden tvivl forsvare deres nationale 
broadcastere med næb og klør mod Kommissionens angreb, og i forvejen var forholdet mellem 
Fællesskabet og Medlemsstaterne i krise, jfr. resultaterne af folkeafstemningerne om 
Maastrichttraktaten i Frankrig og Danmark i 1992. 
 
Kommissionen valgte to måder at løse dilemmaet på. For det første udarbejdede den et arbejdspapir 
og en Meddelelse, hvori den meget imødekommende i generelle vendinger udtrykte sympati med 
public service broadcasting, som den anså for en af de almennyttige serviceydelser, der fremmer 
solidaritets- og ligebehandlingsmålene i Fællesskabet. Den vægtede således almenvellet over 
hensynet til konkurrencen. For det andet tog den omsider fat på at behandle klagerne, og i 1996 traf 
den sin første Beslutning om public service broadcasting. Den angik klager om statslige 
finansiering af RTP i Portugal. Kommissionen fandt, at der ikke var tale om statsstøtte, der kunne 
være ulovlig og uforenelig, men om kompensation for levering af tjenesten, som ikke kunne 
sanktioneres på fællesskabsplan.  
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Kapitel 13 behandlede TV 2’s historie fra 1986 til 1996 og fokuserede på TV 2’s seermæssige 
succes, de mange økonomiske vanskeligheder og skiftet i politisk opbakning til virksomheden. 
 
Successen var ubetvivlelig, i løbet af forbløffende kort tid var TV 2 seernes foretrukne tv-kanal, og 
denne position beholdt virksomheden i resten af den periode, der indgår i afhandlingen. Men 
successen medførte ikke umiddelbart sikre økonomiske forhold. Det viste sig allerede ved den 
første budgetindstilling, at det økonomiske grundlag bag vedtagelse af TV 2-loven i 1986 var 
utilstrækkeligt til at løse den pålagte opgave. Reklameindtægterne svigtede desuden, og politikerne 
tøvede med at tilføre tilstrækkeligt med licensmidler. Dette førte til en række politiske indgreb – i 
april 1989, juni 1990, december 1991, september 1993, januar 1995 og juni 1996 - for at løse TV 
2’s umiddelbare økonomiske problemer, men til sidste måtte Kulturministeren oplyse, at TV 2 ikke 
var i stand til at opfylde 1986-lovens forudsætninger, idet ministeren ikke anså det for muligt for 
TV 2 at tilbagebetale etableringslånet, der var optaget, fordi TV 2 var skabt uden egenkapital. 
 
Ved de mange forsøg på at redde TV 2 fra en umiddelbar konkurs blev det imidlertid tydeligt, at TV 
2’s økonomi via licensen var knyttet tæt til DR’s. Og da DR i 1990ernes første halvdel var i 
ledelsesmæssig krise, krævede også dette politisk handling, der måtte koordineres med TV 2’s 
problemer. Konsekvensen blev en række mediepolitiske aftaler, hvor en flerhed af mediepolitiske 
emner blev behandlet samtidigt, hvorved TV 2’s økonomiske vanskeligheder kom i centrum for det 
samlede mediesystem. Resultatet blev på det politiske plan, at støtten til TV 2 skiftede fra i 1986 at 
være kommet fra centrum-højre til i midten af 1990erne at udgå fra centrum-venstre. Højre side i 
Folketinget ville ikke vedvarende forhøje statsstøtten til TV 2, og i stedet begyndte de første tanker 
om at omdanne TV 2 til et aktieselskab med henblik på privatisering at dukke op. Et centralt bidrag 
til denne udvikling var de ændringer, der indtrådte i DR’s ledelse og ageren. DR’s egen analyse 
viste, at en fortsat licensfinansiering af TV 2 ville medføre det værste af alt: to underfinansierede og 
ukoordinerede public service-virksomheder. DR ønskede derfor, at TV 2 blev frataget licensen, 
public service-forpligtelsen og måske også de regionale tv-stationer. Hermed var der skabt grundlag 
for en uhellig alliance mellem public service-virksomheden DR og de borgerlige politikere, der 
ønskede at privatisere TV 2. 
 
Perioden sluttede uafklaret. TV 2’s økonomiske resultat for 1996 var det bedste nogen sinde, men 
alligevel ikke godt nok til, at de økonomiske problemer var løst. Folketinget indgik En bred 
Medieaftale, der umiddelbart sikrede TV 2’s fortsatte eksistens som statsfinansieret public service-
virksomhed, men opbakningen til forliget var ikke helhjertet. Kulturministeren havde da også kun 
fået aftalen, fordi hun deri havde indføjet, at aftalepartierne inden for de næste to år skulle drøfte, 
om det var muligt at omdanne TV 2 til et aktieselskab, og at det i den forbindelse skulle undersøges, 
om public service-kravene kunne forenes med en økonomisk bæredygtig virksomhed. 
 
Kapitel 14 gennemgik de mediesystemiske dimensioner, som de var ved udgangen af 1996, kort før 
den brede mediepolitiske aftale skulle implementeres. Det viste sig da, at mediesystemet anno 1996 
havde både store ligheder og forskelle med situationen i 1985-86. Dagbladsmarkedet havde på trods 
af nedgang i antal af aviser samme struktur. Der var ingen landsdækkende blade, men et 
hovedstatsmarked og en række isolerede provinsmarkedet, næsten alle steder med lokale 
monopoler. Ejerforholdene var stort set de sammen, men den partipolitiske tilknytning var løsnet. 
Radiomarkedet var domineret af DR’s tre kanaler, der på det lokale niveau blev udfordret af en lang 
række små kommercielle radioer med beskedne reklameindtægter. Filmområdet var fortsat under 
kontrol af Nordisk Film, ellers var det små selskaber, der producerede en til to film om året. Dog 
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var Zentropa med en stærkt voksende filmproduktion dukket op, men udelukkende som 
filmproducerende selskab. En AV-branche, der både producerede til tv og biografer, var næppe 
synlig. Telenettet var stadigvæk under statens kontrol, men private havde betydelig indflydelse på 
tv-distributionen via fællesantenneanlæg, DTH-paraboler og tv-satellitter. Men der var også 
ændringer. Systemet var ikke længere rent nationalt, svenske og amerikanske selskaber var nu til 
stede på avis- og tv-markederne. EU’s reguleringssystemer hindrede national kontrol med 
nedtagning af udenlandsk tv. Den direkte partipolitiske styring af medierne var nu erstattet med 
uafhængige reguleringsorganer; dette gjaldt dog ikke for DR og TV 2. Tv-markedet var totalt 
forandret ved etableringen af TV2 med otte regionale enheder. Dertil kom tv-satellit-kanaler, der 
sendte direkte til danskerne, og på det lokale plan var et mere eller mindre lovligt network udviklet, 
og endelig havde DR fået en fræk lillesøster, DR2. Finansieringsformerne var også ændret, idet 
reklame ikke længere var reserveret dagbladene, men nu også fandtes på radio- og tv-området. På 
virksomhedsniveau var den tidligere magtkamp mellem ejere, chefredaktører og journalister endt 
med chefredaktørernes sejr, bl.a. på grund af de politiske partiers svækkede position og som følge 
af journalisternes satsning på traditionelt fagforeningsarbejde. Når det gjaldt de økonomiske forhold 
var situationen imidlertid overraskende stabil. De private mediers andel af den samlede omsætning 
var stadigvæk 70%. Fordelingen af støtten var fortsat 25% til de private og 75% til de statslige 
medier. Og statsstøttens andel af den samlede omsætning var - på trods af fremkomsten af det 
stærkt statsstøttede TV 2 –  reduceret fra 40% til 36%. 
 
Endelig blev status for statsstøttereglerne fremlagt i kapitel 15. TV 2-loven fra 1986 rummede 
ifølge EF-Domstolens tolkning af statsstøttereglerne ikke statsstøtte til TV 2, men kompensation for 
levering af en programflade med alsidighed, mangfoldighed og kvalitet. I 1996 var dette forandret. 
Domstolen havde nu indtaget det standpunkt, at statslig finansiering til levering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse udgjorde statsstøtte, der imidlertid kunne være forenelig, hvis 
bestemte forudsætninger var opfyldt. Nye statsstøtteordninger eller ændringer af eksisterende skulle 
stadigvæk anmeldes til Kommissionen, der skulle have godkendt dem, før de måtte sættes i værk. 
TV 2-ordningen var ikke anmeldt og følgelig ulovlig. Domstolen havde endvidere udtalt, at en 
ulovlig statsstøtte i princippet skulle tilbagebetales, og at en løbende udbetaling af støtte skulle 
stoppe, hvis Kommissionen indledte Den formelle Undersøgelsesprocedure. 
 
Dertil kom som det måske helt afgørende, at den fortolkning, Domstolen foretager af en artikel i 
Traktaten, skal anvendes fra Traktaten trådte i kraft, og at den således skal anvendes endog i 
forbindelse med retsforhold, der er stiftet og består, før den omhandlede dom. Men andre ord var 
TV 2-ordningen ulovlig allerede fra 1986. 
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Indgang til Del VI  
 
Del V beskrev dels Kommissionens arbejdet med public service broadcasting fra 1992 til 1996, dels 
TV 2 første ti år. Og hvor Kommissionen kan siges at have optrådt nølende og usikker, var det 
modsatte tilfældet for TV 2. Som jeg fortalte kunne TV 2’s første ti år bedst beskrives som en stor 
optur, både seermæssigt og til sidste også økonomisk. På det politiske plan sluttede perioden med 
en bred medieaftale mellem næsten alle partier i Folketinget, men der var dog enkelte mislyde. På 
den borgerlige fløj var der ikke opbakning til, at TV 2 skulle fortsætte som statslig virksomhed med 
statsstøtte, og blandt venstrefløjens partier var der opbakning bag TV 2, men i høj grad også til 
Danmarks Radio, der var vågnet af sin tornerosesøvn og havde indledt en offensiv mod TV 2 på 
næsten alle områder. 
 
Del VI vil følge udviklingen frem til og med 2001, både når det gælder Kommissionens håndtering 
af statsstøtteproblematikken i forhold til public service broadcasting, og når det angår den måde, 
hvorpå mediesystemet udviklede sig i Danmark med særligt henblik på TV 2’s positioner og 
relationer, og når det gælder danske politikeres bestræbelser på at regulere dette system. 
 
Kapitel 16 beskriver først tilkomsten af Amsterdam-Protokollen om public service broadcasting, 
dernæst de af Kommissionens Meddelelser og Beslutninger i perioden, der ikke direkte inddrager 
TV 2, men som lægger grunden til det, der skal beskrives i Del VII. Kapitel 17 og 18 går derimod 
tæt på TV 2-udviklingen, der ikke længere kan beskrives som en succes. De første tegn på 
svækkelse viser sig allerede i 1996-1997 (kapitel 17), og en regulær nedtur accelererer i perioden 
1998-2001 (kapitel 18). Del VI afsluttes i kapitel 19 med en status over, hvordan statsstøttereglerne 
blev tolket af Domstolen ved udgangen af 2001 – lige før det mest seriøse forsøg på at privatisere 
TV 2 løb af stablen. 
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Kapitel 16. Kommissionen og public service broadcasting 1997-2001 
 
16.1. Amsterdam-Protokollen om offentlig radio- og tv-virksomhed i Medlemsstaterne 
Jeg omtale i afsnit 12.9, at der i Medlemsstaterne, især i Frankrig, i græsrodsorganisationer, i 
Europaparlamentet og i Det europæiske Råd var bestræbelser i gang for at få afklaret den position, 
tjenester af almindelig økonomisk interesse skulle have i fællesskabslovgivningen. Og jeg påviste 
yderligere, at Kommissionen i sit Arbejdspapir fra 1995 havde vist, at den under visse, men 
vanskelige betingelser, ville anse statslig finansiering af public service broadcasting for 
kompensation, ikke statsstøtte. Dette havde den endelig bekræftet ved i november 1996 at have 
godkendt Portugals finansiering af den nationale broadcaster, RTP, som kompensation for de 
udgifter, der medgik til at opfylde visse klart afgrænsede forpligtelser, som RTP var pålagt. 
 
Medlemsstaternes kulturministre mødtes jævnligt i Rådet for kultur/audiovisuelle spørgsmål, og de 
havde ifølge Coppieters 2003 s. 267f.  på mødet i Galway i september 1996 bekræftet hinanden i, at 
statslig finansiering af public service broadcasting ikke var statsstøtte. Men der forelå jo et antal 
klager, der anså finansieringen for ulovlig og i visse tilfælde også uforenelig statsstøtte, og 
Kommissionen var flere gange indbragt for Retten i Første Instans, fordi den ikke havde behandlet 
klagerne tids nok. Og endelig havde Kommissionen faktisk behandlet klagen mod Portugal og 
dermed vist, at den anså sig for kompetent til at afgøre, om der forelå statsstøtte eller ej. 
 
Det er på denne baggrund, jeg vil fortælle om Europa-Parlamentets indsats for at sikre en statslig 
finansiering af public service broadcasting. 
 
16.1.1. Tongue-rapporten og Europa-Parlamentets resolution 
Som del af den regeringskonference, der blev åbnet den 29. marts 1996, og som endte med 
vedtagelse af Amsterdam-Traktaten den 16.-17. juni 1997 arbejdede som del af Europa-
Parlamentets indsats en gruppe i “Udvalget for kultur, ungdom, uddannelse og medier” for, at der 
skulle indføres en særlig bestemmelse i den nye Traktat, der kunne beskyttet public service 
brodcasting imod den private konkurrence og imod en håndfast anvendelse af Traktatens 
konkurrenceregler. Især var to spørgsmål i fokus: Hvad var public service broadcasting, dvs. 
hvordan kunne opgaven defineres? Og hvordan kunne denne opgave finansieres? Kun med 
statsmidler, eller med en kombination af statslig finansiering og reklame, som det var tilfældet for 
langt de fleste offentlige broadcastere i EU? (jfr. tabel 12.1 i afsnit 12.6). 
 
I juli 1996, dvs. før RTP-beslutningen (jfr. afsnit 12.7.4), førte det til udarbejdelse af en Rapport om 
“The Future of Public Service Television in a Multi-channel Digital Age” (A4-0243/96) med Carole 
Tongue som rapportør797. 
 
Rapporten mener selv, at den kommer på det rette tidspunkt, fordi “Public Service Broadcasting is 
under attack” (s. 4 i Explanatory Statement). Dette angreb kommer fra to sider.  
 
Angrebet fra den ene side leveres ifølge rapporten af de mange nye private og kommercielle 
virksomheder, der med den påbegyndte digitalisering vil råde over hundredvis af nye tv-kanaler. De 
private virksomheder er tvunget til at følge en sikker kommercielle strategi, hvad der går ud over 

 
797 Se http://www.poptel.org.uk/carole-tongue/pubs/psb.html, hvor både “Motion for a Resolution” og “Explanatory 
Statement” fandtes. Selve resolutionen findes som EP Documents, 1996/0243 A4, EFT 1996/C 320/180 af 28. oktober 
1996. “Motion for a resolution” i FM’s arkiv. 
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den samlede alsidighed i deres programudbud. De investerer ikke synderligt i nye programmer eller 
programformater, de vover ikke at sende programmer, der er krævende for seerne, og små 
målgrupper serviceres ikke. Men de er gode til at levere programmer med høje seertal inden for 
populære genrer, og de opkøber og søger at monopolisere dyre sportsrettigheder, men det sker 
udelukkende for at opfylde en økonomisk målsætning: flest mulige penge fra køberne af 
reklameplads og størst muligt overskud til aktionærerne. 
 
I modsætning hertil har PSB andre opgaver og mål: 
 
"Public service virksomheder har traditionelt formidlet upartiske synspunkter i nyheds- og 
aktualitetsprogrammer. Med eksplosionen af en multikanalkultur drevet af profit, er det vigtigt, at vi 
opretholder et TV, der giver præcise og afbalancerede nyheds- og aktualitetsprogrammer, der er 
vigtige byggesten i moderne medborgerskab. [...] 
Mangfoldighed og tilgængelighed er således vigtige principper for public service broadcasting, der 
både løfter det frem, der er det specielle og unikke ved fællesskaberne, og for den kultur, der binder 
samfundet sammen, og som garanterer, at alle kan deltage i den debat, der former vores fremtid. For 
PSB betyder det at giver adgang til oplysninger, at afspejle alle stemmer i debatten, [...]. Vi må 
afvise det argument, at public service-stationer skal koncentrere sig om "kun" at levere den slags 
programmer, som den fuldt kommercielle sektor ikke kan. Ghettoisering af PSB er en dødssejler. At 
marginalisere PSB på denne måde vil mindske publikum, og dermed reducere legitimiteten. PSB-
kanaler bør fortsætte med at tilbyde en fuldskala programflade, hvor seerne kan finde programmer 
af alle slags. Således afspejles alles ønske om en bred vifte af muligheder for valg af programmer” 
(s. 1-3, originalen fremhæver). 
 
PSB må ikke indskrænkes til det, de private, kommercielle virksomheder ikke selv vil levere, men 
skal omfatte samtlige programkategorier, også de populære. For at det kan lykkes at levere et bredt 
programudbud, skal de virksomheder, der leverer PSB, havde rådighed over og sikkerhed for den 
nødvendige finansiering. Rapportens formål er derfor "at understrege behovet for, at de offentlige 
TV-stationer har en sikker og pålidelig finansieringskilde, der sætter dem i stand til at levere til 
offentligheden: direkte dækning af vigtige nyhedsbegivenheder; mangfoldige og upartiske nyhed- 
og aktualitetsprogrammer; store sportsbegivenheder; film og vigtige kulturelle og musikalske 
begivenheder "(s. 3). 
 
Fra den anden side angribes PSB af Kommissionen.  Rapporten nævner direkte de klager, der er 
omtalt i afsnit 12.3, og den fremhæver, at Kommissionen for tiden undersøger disse: 
 
“Der er blevet indgivet klager til EU-Kommissionen fra kommercielle tv-stationer mod France 2 og 
France 3, mod RTP i Portugal og mod TVE og de regionale kanaler i Spanien. Det, der ifølge 
klagerne er på spil, er unfair konkurrence via en kombination af reklameindtægter og nogle gange 
offentlige tilskud, i andre tilfælde reklamer og licens til de offentlige kanaler, mens de 
kommercielle tv-selskaber levere de samme programmer og har den samme funktion” (s. 3). 
 
Hvis Kommissionen derfor fulgte klagerne, og kun accepterede statslig finansiering (inkl. licens) af 
PSB, ville de gamle dualt finansierede institutioner (samt TV 2 i Danmark) komme i økonomiske 
vanskeligheder, eftersom langt de fleste i EU var dualt finansierede (se tabellen i afsnit 12.1). De 
kommercielle ville til gengæld få adgang til yderligere reklamemidler. 
 



 645 

Rapporten er derfor meget bekymret for, hvad Kommissionens undersøgelser kan munde ud i, og 
det er der gode grunde til, hvis man husker Kommissionens udsagn i den Grønbog om »Strategiske 
muligheder for at styrke programindustrien i forlængelse af Den Europaeiske Unions audiovisuelle 
politik« (94/C 393/05), den havde offentliggjort i april 1994 og som Europa-Parlamentet senere 
henviser til i sin beslutning: 
 
“Konkurrencepolitikken spiller en vigtig rolle i den EU-strategi, som tager sigte på en varig 
genopretning af den audiovisuelle sektor. [...] Konkurrencereglerne [er] et effektivt instrument i 
virkeliggørelsen af det indre marked og et middel mod opsplitningen i nationale markeder, som den 
europæiske audiovisuelle industri lider under. Dette gælder også for anvendelsen af reglerne for 
statsstøtte: [...] en streng overholdelse af [disse kan] medvirke til at sikre et klima, som er optimalt 
for virksomhedernes udvikling” (jeg fremhæver). 
 
Rapporten foreslår derfor, at Kommissionen og Domstolen udviser fleksibilitet i anvendelsen af 
konkurrencereglerne, herunder statsstøttereglerne: 

“I EU-termer må det betyde en intelligent og fleksibel tolkning af konkurrencereglerne, og ikke en 
streng overholdelse af ideologisk renhed (ibid. s. 6, Rapportens fremhævelse). 
 
Dette er reelt et ønske om, at public service broadcasting skulle fritages for Traktatens 
konkurrenceregler, helt på linje med bl.a. Frankrigs ønske om, at alle tjenester af almindelig 
økonomisk interesse skulle det (se afsnit 12.9.1). 
 
Europa-Parlamentet sluttede op bag rapportens anbefalinger, og det vedtog den følgende Resolution 
om Offentlige tv-tjenesters rolle i multimediesamfundet den 19. september 1996: 
 
“Europa-Parlamentet [...] 
 
1.  mener, at Europas mediepolitik, både på nationalt plan og på EU-plan bør støtte den offentlige 
tv-tjeneste og fastslå dennes særlige karakter inden for det hurtigt skiftende audiovisuelle område; 
 
2.  glæder sig over tilføjelsen af artikel 87, stk. 3, litra d), i EU- traktaten, der gør det muligt at yde 
hensigtsmæssig støtte til Medlemsstaternes kulturer, og opfordrer Kommissionen til at anvende 
denne artikel i videst muligt omfang for at berettige de nationale støtteordninger til radio, tv og den 
skrevne presse; 
 
3.  mener, at konkurrence og den indre markedspolitik bør tage hensyn til de offentlige tv-tjenesters 
positive rolle for gennemførelsen af EU-mål og opfordrer Kommissionen til at fastlægge 
retningslinjer for en EU-holdning til de offentlige tv-tjenester i denne forbindelse;  
 
4.  erkender, at Medlemsstaterne frit kan træffe afgørelse om finansieringen af deres offentlige tv-
tjenester; 
 
5.  mener, at målene for den nationale og europæiske mediepolitik stemmer overens med de 
offentlig tv-tjenesters ypperste mål, nemlig at fremme Europas forskellige kulturer, støtte 
ligestillingen af borgerne og sikre, at informationssamfundet ikke opdeler europæerne ved at 
udvikle et informationsrigt og informationsfattigt samfund; 
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6.  mener, at offentlige tv-tjenester udgør et nøgleelement for udviklingen af et 
informationssamfund for alle, som kan sikre, at det størst mulige antal borgere nyder godt af de 
muligheder, som de nye digitale anvendelser og tjenesteydelser indebærer; 
 
7.  mener, at udviklingen af nye tjenester må være en vej til at øge betydningen af den kulturelle 
udtryksform og styrke et reelt forbrugervalg og at de offentlige tv-tjenester derfor skal gå foran i 
udviklingen af nye tjenester og den fulde anvendelse af alle nye teknologier; 
 
8.  er af den opfattelse, at offentlige tv-tjenester også skal have mulighed for at sende nye digitale 
tilbud, hvis de indholdsmæssigt stemmer overens med deres sigte; det skal især klart fremgå af 
brugervejledningen i dekodersystemerne, at der er tale om offentlige tv-tjenester med fuld 
programdækning; 
 
9.  opfordrer Kommissionen til snarest muligt at foreslå tilpasninger af traktaten, således at Unionen 
kan udvikle en positiv politik for offentlige tv-tjenester, der anerkender deres afgørende rolle i 
forbindelse med opbygningen af et nationalt og europæisk borgerskab, frem for en politik, der 
udelukkende er baseret på undtagelser fra konkurrencereglerne og politikken for det indre marked; 
 
10.  anmoder Kommissionen om fortsat at betragte offentlig finansiering som legitim for de 
offentlige tv-tjenester, hvis disse fuldt ud skal overholde deres forpligtelser som offentlig tv-
tjeneste; glæder sig over, at Kommissionen er ved at udarbejde retningslinjer for statsstøtte til 
kultur, kunst og den audiovisuelle sektor med henblik på at fastlægge politikken for statsstøtte på 
dette område [798]; mener, at offentlig støtte til offentlige tv-tjenester ikke udgør en statsstøtte, når 
blot den generelle finansiering, inklusive kommercielle indtægter fra reklame og sponsorering, står i 
et rimeligt forhold til tv- senderens sigte som offentlige tjeneste; bekræfter, at [licens], som 
brugerne erlægger til tv-stationerne, ikke falder ind under EF- traktatens artikel 87; [...]“ (Protokol 
fra Europa-Parlamentets møde den 19. september 1996, A4-0243/1996, Beslutning om de offentlige 
tv-tjenesters rolle i multimediesamfundet). 
 
Jeg vil fremhæve fire punkter i de citerede dele af Resolutionen. 
 
• Resolutionen mener, at artikel 87, stk. 3, litra d åbner for støtte til kulturen, og Europa-
Parlamentet opfordrer Kommissionen til at fortolke støtte til PSB inden for denne bestemmelse. – 
Denne fortolkning blev senere afvist af Kommissionen, jfr. afsnit 16.4.2. 
 
• Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at foreslå – i den Regeringskonference, der var 
under gennemførelse på dette tidspunkt – at der indføjes en ny bestemmelse i Traktaten, der 
betragter PSB som et positivt politikelement, der kan bidrage til at nå Fællesskabets mål, “et 
nationalt og europæisk borgerskab”, og at PSB derfor ikke skal behandles via en 
undtagelsesbestemmelse i Traktaten. Hermed henviser teksten indirekte til, at alle undtagelser 
fortolkes restriktivt, hvad der er til skade for opnåelse af de mål, undtagelserne skal beskytte. 
 
• Europa-Parlamentet mener, at public service broadcastere skal gå forrest i udviklingen af nye 
digitale medietjenester. 
 

 
798 Der sigtes til Arbejdspapiret fra 1995, jfr. afsnit 12.5. 
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• Endelig mener Europa-Parlamentet, at offentlig støtte til PSB ikke er statsstøtte, hvis den samlede 
offentlige og eventuelle kommercielle finansiering “står i et rimeligt forhold” til målet for levering 
af public service broadcasting.  
 
Når der henvises til “den generelle finansiering, inklusive kommercielle indtægter fra reklame og 
sponsorering” er det en yderligere fremhævelse af, at Parlamentet mener, at Medlemsstaterne kan 
anvende både statslige og kommercielle finansieringsmetoder, endda samtidigt. Dual finansiering 
skal være tilladt. 
 
Det sidste punkt om den offentlige støtte kan endvidere tolkes som, at Europa-Parlamentet mener, 
at kompensations-betragtningen skal gælde PSB.  
 
Den politiske opslutning bag public service broadcasting var på dette tidspunkt omfattende og 
måske den stærkeste nogensinde i EU. Udsigterne til at få en særlig bestemmelse ind i den nye 
Traktat var lyse. Det hollandske EU-formandskab organiserede som led i Regeringskonferencens 
arbejde en særlig konference om “Public Service Broadcasting in Europe” i Amsterdam den 17.-18. 
februar 1997, og her var Carole Tongue indbudt som taler. Hun sagde bl.a.: 
 
“Public service broadcasting is central to fostering cultural diversity and democracy. In a time when 
the very ethos and legitimacy of PSB is under threat from the competitive market, it is only through 
a specific written obligation in the Treaty of the European Union that democratic values can 
remain in television. The Union cannot live by competition alone. This is why the European 
Parliament calls on the Commission and Member States to include clear provisions for Public 
Service Broadcasting in any new Treaty arrangement under the framework of the Intergovernmental 
Conference. I hope that the Dutch presidency will be able to act so that this wish is fulfilled”799 (jeg 
fremhæver). 
 
16.1.2. Dommen i T-106/95 FFSA - statsstøtte 
Men herefter skete der to ting, der dels anfægtede hele grundlaget for Kommissionens og EU-
Parlamentet kompensationstankegang, dels kaldte Tyskland på banen. 
 
For det første oplyste den magtfulde tyske lobbyorganisation VPRT, en sammenslutning af de 
største kommercielle brodcastere i Tyskland (se senere i afsnit 16.4) den 15. januar 1997, at den i 
forlængelse af den omfattende franske klage fra 1993 nu havde haft møder med 
konkurrencekommissær Karel van Miert, og at organisationen på den baggrund havde besluttet at 
indbringe en klage over to planlagte tyske public service-kanaler, Kinderkanal og Phoenix (Dörr 
1998a, s. 3). 
 
Dernæst dømte Retten i Første Instans den 27. februar 1997 i sagen T-106/95 FFSA, Sml. 1997-II, 
s. 233, der var en afgørelse i en appelsag, som FFSA havde rejst på grundlag af Kommissionens 
Beslutning den 7. oktober 1995 (NN 135/92). I den Beslutning havde Kommissionen anlagt den 
betragtning, at den statslige finansiering af det franske postvæsen ikke var statsstøtte, da den 
statslige finansiering i form af skattelettelser ikke oversteg de udgifter, der medgik til at opfylde de 

 
799 På  http://www.poptel.org.uk/carole-tongue/speeches/frame.html. Hele rapporten er udgivet som bog: “Experts 
meeting on public service broadcasting in Europe. Amsterdam 17/18 February 1997”. Ministry of Education, Culture 
and Science & NOS. 
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pålagte forpligtelser til at levere en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. Jeg gennemgik 
denne Beslutning af afsnit 12.7.1.  
 
Som nævnt havde Kommissionen i en selvmodsigende argumentation besluttet sig for, at “der er 
[…] intet, der tale for en overførsel af statsmidler til postvæsenets kommercielle aktiviteter. Derfor 
udgør de pågældende foranstaltninger i medfør af EF-traktatens artikel 86, styk. 2, ikke statsstøtte 
efter artikel 87, stk. 1”. 
 
FFSA havde om nævnt indbragt denne Beslutning for Retten med påstand om, at 
“undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 86, stk. 2, ikke indebærer, at princippet om forbud 
mod statsstøtte i traktatens artikel 87, stk. 1, ikke finder anvendelse” (præmis 130). Desuden havde 
FFSA anført, at når det skulle beregnes, hvad de nødvendige omkostninger til levering af tjenesten 
var, skulle der ikke tages udgangspunkt i de faktiske omkostninger, men i de omkostninger, der 
medgik til en rationel drift af postvæsenet.  Havde La Post f.eks. nedlagt nogle af de mange 
urentable postkontorer, der lå i kommuner med mindre end 2.000 indbyggere, var udgifterne blevet 
mindre (præmis 74-116).  
 
Herved var spørgsmålet om tjenesteyderens effektivitet rejst, ligesom beregning af 
“meromkostningerne” ved at levere tjenesten var det. 
 
Retten dømte derefter, at den skattelettelse, La Poste modtog, “principielt [er] en statsstøtte i 
henhold til artikel 87, stk. 1, idet den, selv om den ikke indebærer en overførsel af statsmidler, giver 
postvæsenet en gunstigere økonomisk stilling end andre skattepligtige […]. Det fremgår således af 
fast retspraksis, at begrebet støtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, omfatter de fordele, som 
indrømmes af offentlige myndigheder, og som under forskellige former letter de byrder, som 
normalt belaster en virksomheds budget” (præmis 167-68). 
 
Statsstøtte er i princippet uforenelig med fællesmarkedet, men der findes undtagelser, og for en 
virksomhed, der har fået overdraget at udføre en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, 
hjemler artikel 86., stk. 2 en sådan undtagelse. En af betingelserne for at opnå denne undtagelse er, 
at anvendelsen af artikel 87, stk. 1 ville hindre opfyldelse af den opgave, virksomheden er pålagt. 
Undtagelser skal imidlertid fortolkes snævert, og derfor må støtten ikke være større end nødvendigt, 
og den må ikke påvirke samhandlen og konkurrencen i et omfang, der strider imod Fællesskabets 
interesse (jfr. præmis 170-173). 
 
Men hvor meget er “nødvendigt”? FFSA havde anført, at opgaven var for omfangsrig, og at den 
statslige støtte var for høj. Kommissionen havde godkendt for meget. Hertil svarede Retten, at “i 
mangel af fællesskabsretlig regulering af området savner Kommissionen beføjelse til at tage stilling 
til, hvilket omfang den pågældende offentlige virksomheds offentligretlige forpligtelser bør have, 
dvs. spørgsmålet om, hvor store omkostninger der kan være forbundet med opfyldelsen af disse 
forpligtelser, ligesom Kommissionen hverken kan tage stilling til hensigtsmæssigheden af de 
nationale myndigheders politiske valg vedrørende dette spørgsmål eller til postvæsenets 
økonomiske effektivitet på det område, der er omfattet af dets monopol” (præmis 108). 
 
Dette synspunkt uddybede Retten i præmis 192. FFSA havde anført, at hvis Kommissionen 
godkendte størrelsen på den offentlige finansiering, fordi denne ikke var større end den beregnede 
udgift, ville omkostningerne ved offentligretlige forpligtelser blive udtryk for de ressourcer, som 
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staten stillede til rådighed for at nå formålet med tjenesten800. Retten svarede igen, at når der ikke 
var nogen fællesskabsretlig ordning for området, savnede Kommissionen beføjelse til at tage stilling 
“til vilkårene for udførelsen” [dvs. finansieringen] og til “omfanget af en offentlig virksomheds 
offentligretlige opgaver” [dvs. definitionen], at Kommissionen heller ikke kunne tage stilling til 
“hensigtsmæssigheden af de kompetente nationale myndigheders politiske valg vedrørende disse 
spørgsmål” [dvs. tilrettelæggelsen af tjenestens udførelse], “dog således, at aktiviteten inden for 
områder underlagt fri konkurrence ikke må begunstiges af støtten” [dvs. ingen krydssubsidiering], 
og at støtten “ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt” [dvs. ingen overkompensation], for, at 
“den pågældende virksomhed kan udføre de særlige opgaver, den har fået overdraget”.  
 
Statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, og herunder public service 
broadcasting, er altså statsstøtte, ikke kompensation. Som sådan skal den anmeldes til 
Kommissionen, Kommissionens skal analysere støttordningen, og den må ikke sættes i værk, før 
Kommissionen har godkendt den ved en endelig Beslutning. Kompetencen til at vurdere forholdet 
mellem definition og finansiering ligger hos Kommissionen, og Medlemsstaternes råderum i 
forhold til deres egne tjenester af almindelig økonomisk interesse er begrænset. 
 
Imidlertid rummer dommen også elementer, der inden for denne ramme styrker deres position. 
Medlemsstaten kan tilrettelægge hvordan, tjenesten skal udføres; Medlemsstaten kan stille den type 
finansiering til rådighed, den ønsker, dog må størrelsen ikke oversige de udgifter, Medlemsstaten 
skønner er nødvendige; der kræves ikke økonomisk effektivitet af tjenesteyderen ved udførelsen; 
men overkompensation og krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter må ikke finde sted. Alt 
dette gælder, når der er tale om en monopoltjeneste, og når Fællesskabet ikke har vedtaget regler for 
området. 
 
I forhold til public service broadcasting er det da nødvendigt at overveje, om denne tjeneste udføres 
som en monopoltjeneste? Det spørgsmål blev naturligvis ikke besvaret ved denne lejlighed, da 
sagen angik postbesørgelse og tilknyttede tjenester. 
 
16.1.3. Tyskland griber ind 
Dommen kom som et chok for Kommissionen og Medlemsstaterne801. Kommissionen havde så sent 
som i starten af 1997 – dvs. samtidigt med dommen blev forberedt – i sin oplysende publikation: 
“Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del IIB. Forklarende bemærkninger til 
statsstøttereglerne” i indledningen skrevet, at “statslige bidrag, som udelukkende har den virkning, 
at de kompenserer for en objektiv ulempe for modtagervirksomheden, kan i denne sammenhæng 
ikke falde ind under artikel 87”. Og Medlemsstaternes kulturministre havde gentagende gange 
bekræftet hinanden i, at statslig finansiering af public service broadcasting ikke var støtte. De 
gentog det endda efter dommen, nemlig ved deres møde i Maastricht i april 1997 (Coppieters 2003, 
s. 268)802. 
 

 
800 Jfr. her spørgsmålet om hvordan TV 2’s statsstøtte blev fastlagt, og hvordan definition af opgaven skete, se afsnit 
13.12.2 og afsnit 14.2.4.3. 
801 Dommen i sagen Banco Exterior de España, C-387/92, der indeholder statsstøttebetragtningen, var afsagt den 15. 
marts 1994, men som jeg nævnte i afsnit 15.1, overses denne dom ofte.  
802 Jeg bemærker, at João de Deus Pinheiro, der havde udvist forståelse fra de klager, der var indløbet til Kommissionen 
(jfr. afsnit 12.3), i januar 1995 var afløst som Kommissær for kultur og det audiovisuelle område af Marcelino Oreja, 
der var mere imødekommende over statslig finansiering af public service broadcasting, se senere i afsnit 16.2. Oreja 
deltog i kulturministrenes møder. 
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I Tykland er public service broadcasting ikke et nationalstatsanliggende men henhører under 
Delstaternes kompetence. Og finansieringen, herunder brugen af licensmidler, er organiseret på en 
særlig måde, der udelukker delstatsregeringernes kontrol, der i stedet er henlagt til en særlig 
institution, “Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten” (KEF). 
KEF har til opgave at efterkontrollere det finansieringsbehov, som de enkelte offentlige 
broadcastere melder ud, og på dette grundlag at fastlægge licensens størrelse. Det skal ske under 
overholdelse af og respekt for broadcasternes programfrihed. Endvidere skal kravet om 
sparsommelighed og fornuftig forretningsmæssig drift iagttages ved beregning af 
finansieringsbehovet. KEF’s uafhængighed i forbindelse med beregning af licensens størrelse både 
af det politiske liv og af broadcasterne, der bestemmer over programudbuddet, er bl.a. fastlagt i en 
række domme fra den tyske forfatningsdomstol. 
 
Årsagen til den særegne tyske ordning er naturligvis erfaringerne med nazisternes brug af 
radiofonien i 1933-1945803. 
 
Delstaterne var meget utilfredse med og bekymrede over Rettens afgørelse i FFSA-sagen, og 
allerede mindre end en måned efter dommen mødtes deres regeringschefer den 20. marts 1997 til en 
konference om emnet med henblik på at få det på dagsordenen for den regeringskonference om en 
kommende traktatændring, der var under udvikling. Deres mål var en Traktatændring eller i det 
mindste noget, der lignede, og som fritog den tyske licensfinansiering fra statsstøttereglerne og 
dermed fra Kommissionens kontrol. 
 
De begrundede den henvendelsen, de vedtog at sende til Bundesregeringen, der repræsenterede 
Tyskland ved regeringskonferencen, med, at EU-Kommissionen havde den opfattelse, at 
licensfinansiering af de public service broadcastere var statsstøtte, og at den derfor måtte 
undersøges i henhold til Traktatens statsstøttebestemmelser. Men det kunne medføre, at licensen 
blev anset for en utilladelig understøttelse. Kommissionen ville nemlig være forpligtet til at 
undersøge licensfinansieringen, hvis ordningen faldt ind under statsstøttereglerne, og hermed 
afgøre, om den valgte licensstørrelse var en passende modydelse til den opgave, de tyske statslige 
broadcastere var pålagt. Dermed kunne Kommissionen implicit bestemme over kernen i opgaven, 
dvs. programsammensætningen i den offentlige radiofoni. Det var komplet uacceptabelt. 
 
Delstaterne opfordrede derfor Bundesregeringen til at arbejde for følgende tilføjelse til Traktatens 
artikel 87 som et nyt stykke 1a: 
 
“Ingen statslig hjælpeforanstaltning eller hjælpeforanstaltninger, der tildeles af statslige midler (og 
især licens), og som ydes til de offentligretslige radiofoniinstitutioner, så de kan opfylde den 
opgave, som Medlemsstaterne retmæssigt har pålagt dem, er i forhold til denne artikel finansielle 
midler”804.  

 
803 Om KEF’s rolle se bl.a. Kommissionens Beslutning om statsstøtte til ARD og ZDF, E 3/2005 fra 2007. For en 
næsten samtidig brug af KEF imod Kommissionens kontrol med finansieringen, se de tyske indlæg ved seminaret: 
Rechtliche und ökonomische Fragen der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Lichte des europäischen 
Rechts: Gemeinsame Vortragsveranstaltung der Institute für Rundfunkrecht und Rundfunkökonomie an der Universität 
zu Köln: vom 8. Mai 1998. München: C.H. Beck, 1998. 
804 “Keine staatlichen oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen im Sinne dieser Vorschriften sind Finanzmittel 
(insbesondere Rundfunkgebühren), die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalten zur Erfüllung ihres nach dem 
Recht der Mitgliedstaaten bestehenden Auftrags gewährt werden”. Her efter Drucksache 333/97 (Beschluss), 
“Aufnahme einer Ausnahmeregelung in den EU-Vertrag bei den Beihilfevorschriften zur Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks”. http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt 
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Men hvis det ikke var muligt at få denne Traktatændring, opfordrede Delstaterne Bundesregeringen 
til at sikre, at en tilsvarende bestemmelse kom ind i Traktaten. Det skulle da ske som en 
Protokolerklæring fra alle Medlemsstater med samme indhold. 
 
Bundesregeringen var ikke umiddelbart positiv, men Delstaterne pressede på og fik overtalt Helmut 
Kohl til at arbejde for sagen. Herefter kunne de efter reglerne for samarbejde mellem Bundesrat og 
Bundesregeringen vedtage en officiel “Entschließung des Bundesrates” den 16. maj 1997 med 
samme indhold som henvendelsen den 20. marts.  
 
Ved drøftelserne i Forbundsrådet denne dag udtalte repræsentanten for Bundesregeringen, den 
parlamentariske statssekretær, Anton Pfeifer, sig både afvisende og imødekommende. Han oplyste, 
at Bundesregeringen var kontaktet af Kommissionen, der udbad sig oplysninger om de to nye 
temakanaler, Kinderknal og Phoenix (se senere i afsnit 16.4). Bundesregeringen havde den 
opfattelse, at licens til de tyske public service-radiofonier, ARD og ZDF, ikke var statsstøtte, da der 
var tale om et gensidigt forhold – licensen var en passende modydelse (“Gegenleistung”) for den 
tjeneste ARD og ZDF leverede. Derfor manglede et centralt kendetegn ved statsstøtte, nemlig 
ensidigheden ved den statslige ydelse. Og han mente, at Tyskland havde en begrundet formodning 
om, at Kommissionen delte denne opfattelse. Spørgsmålet om karakteren af licensen kunne derfor 
afgøres inden for den gældende EU-Traktat, og en egentlig Traktatændring, som delstaterne 
ønskede, var derfor ikke nødvendig. Dertil kom, at hvis man i regeringskonferencens afsluttende 
afløb fremlagde forslag om en undtagelse fra statsstøttereglerne for tjenester af almindelig 
økonomisk interesse, kunne det meget vel tænkes, at andre Medlemsstater ville udvide forslaget, 
hvad der ikke var i Tysklands interesse. Han sigtede dermed til Frankrigs ønske om skabelse af et 
“Charte européenne des services publics”, der ville holde alle tjenester af almindelig økonomisk 
interesse uden for statsstøttekontrollen, jfr. afsnit 12.9.1805.  
 
Imidlertid, fortsatte ham, havde Bundesregeringen stor forståelse for den uro, de mange klager 
havde skabt hos de offentlige radiofonier, og derfor ville Tyskland fremlægge et forslag til en 
Protokol, der beskyttede public service broadcasting mod statsstøttekontrollen, eller fremme 
initiativer med samme indhold fra andre Medlemslande. 
 
Den tyske Bundeskansler, Helmut Kohl, tilsluttede sig herefter et sådant initiativ, som Sverige og 
Belgien havde taget til at få en Protokol vedtaget, og med støttet fra Italien, Østrig og Portugal samt 
det hollandske formandskab blev en Protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed – efter mere end 
et dusin udkast - forhandlet igennem af Kohl den 17. juni 1997 trods af modstand fra UK, 
Luxembourg, Spanien og Kommissionen samt ACT og VPRT. Jeg har ikke oplysninger om 
Danmarks position806. 

 
805 Frankrigs nederlag er kort omtalt i Duff 1997, s. 84-85. 
806 Kilder: Bundesrat, 712. Sitzung af 16. maj 1997, s. 191-92, Drucksache 333/97; epd-medien 47/1997, 52/1997, 
Stulz-Herrnstadt 2004, Dörr 1998b, Coppieters 2003, Dörr & Closs 1996, Frankfurter Rundschau 16. Juni 1997. 
Amsterdam-Protokollen optrykkes i Nikolaj Petersen & Finn Laursens gennemgang af Amsterdam-Traktaten, og de 
skriver om tilblivelsen, at “bestemmelserne skyldes bl.a. fransk og belgisk bekymring over amerikansk dominans på 
medieområdet” (Petersen & Laursen 1998, 32). Heller ikke Biering & Holm 1997 og Isaksen, Toft & Bødtcher-Hansen 
1998 omtaler Danmarks position. Men Politiken for den 8. juni 1997 nævner i en omtale af forslaget om en Protokol om 
PSB, at “Danmark er på den ene side tilhænger af public service tv, men på den anden side frygtes det, at forslaget vil 
kunne lukke op for en æske, hvor alle andre brancher, der får støtte af det offentlige, vil kræve samme særbehandling i 
EU, siger en dansk EU-diplomat”. Om det var regeringens holdning, ved jeg dog ikke. Men tilgangsvinklen er meget lig 
Tysklands. 
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Frankrig led som nævnt nederlag i forsøget på at få tjenester af almindelig økonomisk interesse 
fritaget fra statsstøttebestemmelserne, men formåede alligevel at sikre sådanne tjenester en ny plads 
i Traktaten, idet de fik status som et af Fællesskabets mål, og ikke blot som et middel. Som ny 
artikel 16 blev følgende indsat: “Med forbehold af artikel 73, 86 og 87 og i betragtning af den 
plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager i Unionens fælles 
værdinormer, og den rolle, som de spiller med henblik på at fremme social og territorial 
samhørighed, sørger Fællesskabet og medlemsstaterne inden for deres respektive 
kompetenceområde og inden for rammerne af denne traktats anvendelsesområde for, at sådanne 
tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres 
opgaver”. Som det ses styrker denne artikel også Medlemsstaternes mulighed for at sikre 
levering af public service broadcasting. 
 
16.1.4. Teksten til Amsterdam-Protokollen 
Amsterdam-protokollen, der er en fuldgyldig del af Traktaten jfr. artikel 311, har denne ordlyd: 
 
“Protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed i Medlemsstaterne 
 
DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, 
SOM TAGER I BETRAGTNING,  
 
at offentlig radio- og tv-virksomhed i Medlemsstaterne hænger direkte sammen med de 
demokratiske, sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund og med nødvendigheden af at 
bevare mediepluralisme, 
ER BLEVET ENIGE OM  
 
følgende fortolkende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab: 
 
Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab griber ikke ind i Medlemsstaternes beføjelse 
til at finansiere public service radio- og tv-virksomhed, for så vidt finansieringen ydes til radio- og 
fjernsynsforetagender, så disse kan opfylde deres public service-opgaver som pålagt dem, defineret 
og tilrettelagt af de enkelte Medlemsstater, og denne finansiering ikke ændrer handels- og 
konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider mod de fælles interesser, idet der tages 
hensyn til opfyldelsen af disse public service-opgaver” (EFT 1997/C 340/109). 
 
16.1.5. EBU’s tolkning af teksten 
I årevis har European Broadcasting Union betragtet denne Protokol som “et frihedsbrev”, en frihed 
for Medlemsstaterne til selv at bestemme definitionen af PSB og finansieringen heraf. Det ses 
tydeligt i en række dokumenter, der direkte kommenterer Protokollen.  
 
Det første dokument er fra EBU’s juridiske afdeling den 29. april 1998, dvs. fra tidsrummet mellem 
Amsterdam-Traktatens underskrivelse og dens ikrafttrædelse. Titlen er “The Public Service 
Broadcasting Remit: Today and Tomorrow”807. 
 

 
 
807 http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_public_service_tcm6-4364.pdf 
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Dokumentet, der er på blot to små sider, rummer klart og koncist alle de pointer, som EBU siden 
hen har fremført mange gange. 
 
Teksten indledes med en henvisning til Europa-Parlamentets Resolution fra 1996, der fulgte Carole 
Tongue-rapporten. Protokollen er ikke bare et ekko heraf, siges der, den fastholder resolutionens 
essens i en juridisk bindende tekst med samme legale status som Traktaten. 
 
Definitionen af PSB-opgaven er ifølge Protokollen ikke indskrænket til det, de kommercielle 
virksomheder ikke vil levere. PSB-organisationerne skal levere programmer til alle dele af 
samfundet, og de skal især også levere kvalitetsprogrammer med masse-appel. Forpligtelserne kan 
endvidere ikke reduceres til kvantificerbare elementer, som enhver i princippet kunne levere. Som 
en ikke-kommerciel organisation vil en offentlig broadcaster nærmest pr. definition søge at løse 
opgaven på den kvalitativt bedste måde med de ressourcer, der er stillet til dens disposition.  
 
Dokumentet peger i den forbindelse på det positive, at Protokollen ikke indeholder selv det mindste 
forsøg på at opstille minimumsstandarder for, hvad en public service-definition skulle rumme808. 
 
Medlemsstaterne kan derfor beslutte, at de vil fastlægge opgaven bredt med henvisning til, at 
tjenesteyderen skal levere kvalitetsprogrammer til alle dele af samfundet. Det er udelukket at 
udpege særlige public service-programmer, idet dette skulle medføre, at andre programmer, der 
blev leveret af en offentlig broadcaster, ikke var PSB. “The entire range of a public broadcasting 
organization’s programme output constitutes public broadcasting” (s. 2). Dette gælder også, 
selvom der i en evt. særlig kontrakt mellem staten og tjenesteudbyderen er fastlagt bestemte, 
kvantitative mål eller særlige forpligtelser. 
 
Skarpsindigt fortsætter dokumentet med at pege på, at Protokollen ikke taler om “opgaver”, men 
om “opgave”. Dvs. ental og monolitisk, ikke flertal og stykkevist. Her er den danske oversættelse 
meget uheldig, idet den taler om “public service-opgaver”. Den engelske tekst er remit, den franske 
mission, den tyske Auftrag809. 
 
Videre nævner dokumentet, at den statslige ydelse og licensen ikke kan udgøre statsstøtte: 
 
Since it serves exclusively the fulfillment of the remit conferred upon a not-for-profit organization 
[…], it may seriously be wondered how this unique method of funding could possibly be referred to 
as "aid" (within the meaning of Article 87 of the EC Treaty)” (s. 2).  
 
Men selv hvis dette under helt særlige omstændigheder skulle blive tilfældet, mener dokumentet, at 
der først og fremmest skal tages hensyn til den offentlige interesse i, at public service-opgaven 

 
808 På den nævnte konference i Amsterdam den 17.-18. februar1997 havde Jean-Michel Baer, som repræsentant for DG 
X (Direktoratet for kultur og audiovisuel politik), opstillet følgende karakteristika for PSB: “informing the public; 
disseminating culture/or language; education; a varied programme schedule likely to meet the needs of society as a 
whole including minorities; respecting pluralism and reflecting diversity of opinion” (s. 30 i rapporten). Men det var 
ikke krav fra Kommissionen, ej heller en officiel definition. 
809 På samme måde er det uheldigt, at den danske oversættelse taler om “de fælles interesser”, hvor den engelske taler 
om “the common interest”, den franske om “l'intérêt commun”, og den tyske om “dem gemeinsamen Interesse”. Men 
også den officielle oversættelse af Traktatens artikel 87, stk. 3, litra c og litra d rummer denne usikkerhed (litra c taler 
om “den offentlige interesse”, litra d om “de offentlige interesser”). “Den fælles interesse” er en kvalitativ størrelse af 
unik karakter; “de fælles interesser” er forskellige og nogle er måske vigtigere end andre, og de kan spilles ud mod 
hinanden. 
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bliver løst. Hvis finansieringen ændrer handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et 
omfang, der strider mod den offentlige interesse, er dette ikke afgørende. Nødvendigheden af at 
opfylde den givne public service opgave er betinget af den offentlige interesse. 
 
Jeg skal efterfølgende selv fremlægge en tolkning af Protokollens tekst, men inden da knytte en 
kommentar til EBU’s udlægning. 
 
EBU peger på, at opgaven ikke kan stykkes op og kvantificeres. Sagt med Richard Collins’ ord er 
PSB ikke rosinerne og sukatstykkerne i sandkagen, men hele kagen. Udsagnet kaster lys tilbage til 
RTP-Beslutningen, men også fremad til de problemer, der opstår, når public service-opgaven 
kvantificeres for at kunne beregne dens omkostninger på forhånd810. Enhver opstykning af public 
service-opgaven rummer nærmest uundgåeligt den fare, at “sjælen”, “kernen” eller “det egentlige” 
– nemlig at tjene almenvellet ved levering af et kvalitativt, alsidigt programudbud rettet til hele det 
civile samfund – overses til fordel for målbare størrelser, der kan kontrolleres. Og herefter ligger det 
lige for, at dem, der skal lede virksomheden og har ansvar for leveringen af public service 
broadcasting, prioriterer at levere det, der efterspørges af kontrolmyndighederne nemlig det, der kan 
måles. 
 
Dernæst mener EBU, at en public service broadcaster vil handle i god overensstemmelse med ånden 
i opgaven og levere kvalitet for alle de ressourcer, der er stillet til dens rådighed. Dvs. at først 
kommer staten med en pose penge, og derefter anvender broadcasteren pengene på den bedste 
måde. En gentlemen’s agreement. Sådan er det i mange år gået for sig i Danmark, men det er ikke 
sikkert, at Kommissionen finder ordningen holdbar. Især ikke, hvis den mener, at principperne for 
beregning af den statslige støtte skal opstilles i forvejen. 
 
Endvidere er der det prekære spørgsmål om statsstøtte. EBU mener egentlig, at statslig finansiering 
af opgaven, kombineret med kommercielle indtægter fra programsalg og reklame, ikke udgør 
statsstøtte. Man kan i den forbindelse så overveje, om EBU og organisationens medlemmer ville gå 
så vidt, at de bevidst ikke notificerede nye statslige finansieringsordninger af PSB, fordi de mente, 
at der ikke var tale om statsstøtte? 
 
Alt i alt mener EBU, at Protokollen giver organisationens medlemmer en beskyttelse imod 
Traktatens konkurrencebestemmelser811, og det er uden tvivl også den tilgangsvinkel, Carol Tongue 
og de andre støtter af idéen havde anlagt i deres arbejde. 
 
EBU har derfor holdt fast i Protokollen og i sin egen tolkning af denne ved passende lejligheder. 
 
I sit høringssvar i februar 2000812 til Kommissionens forslag til et ændret Transparent-direktiv813, 
anfører EBU, at Protokollen tillægger Medlemsstaterne retten til at fastlægge finansieringen og 
organisationen af leveringen af PSB. Derfor kan det nye Transparensdirektiv ikke kræve, at 
Medlemsstaterne udspecificere indtægter og udgifter til de enkelte aktiviteter, der ligger inden for 

 
810 Jeg sigter her til, at Altmark 2 har som krav, at principperne for beregning af kompensationens størrelse skal opstilles 
på forhånd. Se afsnit 21.3. 
811 Richard Collins skriver i 2002: “The Amsterdam Protocol provides an important measure of protection for public 
service broadcasters from the sate aids provisions in the Treaty” (Collins 1998, s. 372). 
812 http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_constitutional_treaty_281003_tcm6-8275.pdf. 
813 EFT 1999/C 377/2 af 29. dec. 1999. Vedtaget direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000, EFT 2000/L 193/75 af 29. juli 
2000. 
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public service opgaven (s. 3 - således som det var sket i RTP-sagen). Som eksempel henviser EBU 
igen til, at det ifølge Protokollen ikke er muligt at opdele en programflade hos en public service 
broadcaster i de offentligt finansierede “ægte” public service programmer og i andre, kommercielt 
finansierede programmer. 
 
I 2003 drøftede EU’s medlemslande og de forskellig organisationer indholdet i den såkaldte 
Forfatningstraktat, og i første omgang så det ud til, at de mange Protokoller ikke ville blive 
behandlet af EU’s Forfatningskonventet, men overladt til regeringskonferencen. Det fik EBU til 
eksplicit i en henvendelse til regeringskonferencen at anmode om, at Protokollen blev medtaget 
uændret i den evt. nye Forfatningstraktat. “In future the Amsterdam protocol will certainly also be 
an essential guarantee for respect of the specificity of public service broadcasting”814. 
 
Og endelig udtrykker EBU i 2004815 tiltro til, at Protokollen kan hinder Kommissionen i at blande 
sig i spørgsmålet om finansiering og definition af PSB, hvis blot visse forudsætninger overholdes. 
 
“All [the Amsterdam Protocol] does is to clarify that it is for the individual Member States, rather 
than for the European Union, to define the remit of public broadcasting and to provide for its 
funding. Where there is public funding, but the remit is not sufficiently clearly defined, it is the duty 
of the EU Commission to look into the legitimacy of public funding. Where the remit is clearly 
defined, and where there are trustworthy control mechanisms to ensure that the public funding is 
used only for financing the fulfilment of the public broadcasting remit, Brussels is out of the picture. 
It is therefore entirely in the hands of the Member States to allow Brussels, DG Competition, to 
spend its entire time on other issues falling within its domain, by ensuring that the remit of their 
public broadcasters is defined in a clear, positively broad and future-orientated way so that it is part 
of their mission, in particular, to offer their programming on any electronic platform where the 
public may be looking for information and entertainment” (s. 4, jeg fremhæver) 
 
Helt så let skulle det dog ikke blive. 
 
16.1.5. Min tolkning af Protokollen 
Protokollen giver Medlemsstaterne nogle beføjelser. Det er disse: 
 
1. Medlemsstaterne kan finansiere public service-virksomhed, dvs. levering af PSB. 
Medlemsstaterne må anvende egne statsmidler til finansieringen. Da der sidst i Protokollen opstilles 
en betingelse, der ordret er identisk med betingelsen i artikel 87, stk. 3, litra d, kan man gå ud fra, at 
Protokollen opfatter denne statslig ydelse som statsstøtte. Dvs. at PSB må finansieres via statsstøtte. 
 
2. Medlemsstaten kan pålægge en public service-virksomhed opgaven. 
 
3. Medlemsstaten har beføjelse til at definere opgaven. 
 
4. Medlemsstaten kan bestemme organiseringen og tilrettelæggelse af, hvordan opgaven skal 
udføres. F. eks. om det skal ske ved anvendelse af én institution eller flere, via en eller flere kanaler, 
via offentligt udbud, osv. 
 
Hertil kommer en række betingelser, der stilles til beføjelserne: 

 
814 http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_constitutional_treaty_281003_tcm6-8275.pdf, s. 2. 
815 http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_psb_wr_300804_tcm6-15161.pdf 
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A. Finansieringen skal anvendes til at opfylde de pålagte opgaver. Dette er en indirekte afvisning af 
foreneligheden af overkompensation, hvor det overkompenserede kunne flyttes til dækning af 
kommercielle aktiviteter. 
 
B. Finansieringen må ikke ændre handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der 
strider mod den fælles interesse. Når det af Kommissionen skal vurderes, hvad der strider mod den 
fælles interesse (der altid er en afvejning mellem konkurrencehensyn og hensynet til de mål, 
tjenesten skal opfylde) skal der tages særligt hensyn til opfyldelse af opgaverne, der hermed 
tillægges en ekstra prioritet. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, må man anse den sidste sætning 
for at være overflødig. 
 
Hertil synes tankgangen i tolkningen at være, at public service broadcasting er en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse, og at Medlemsstaterne kan definere, pålægge og organisere 
opfyldelsen af denne og finansiere den, så opgaven kan løses, men at finansieringen med statsstøtte 
ikke må ske på en måde, der ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene på en måde, der strider 
imod den fælles interesse. 
 
PSB er således underkastet Traktatens konkurrencebestemmelser, men statsstøtten kan erklæres for 
forenelig, hvis den opfylder betingelserne i artikel 86, stk. 2. Ganske som FFSA-dommen havde 
slået fast (afsnit 16.1.2). Medlemsstaterne har desuden stor frihed til at “tage hensyn til deres egne 
indenrigspolitiske mål og forsøge at virkeliggøre disse” ved at pålægge og tilrettelægge opgaven, 
som de ønsker, hvad dommen i C-157/94 Kommissionen mod Holland af 23. oktober 1997, (Sml. 
1997, I-499) havde præciseret. 
 
Til dette kommer Præamblen, som i mange tilfælde overses. 
 
Den siger, at public service broadcasting hænger direkte sammen med demokratiske, sociale og 
kulturelle behov i de enkelte samfund og med bevarelse af mediepluralismen. 
 
Her er det nødvendigt at læse, hvad der ikke står. Der står ikke, at PSB hænger sammen med 
individuelle behov. De behov, PSB opfylder, er almene, samfundsmæssige behov, der tjener til, at 
borgerne kan erhverve og udfolde deres “europæiske borgerskab”. Denne indskrænkning skulle 
senere blive et omdiskuteret punkt i definitionen af PSB816. 
 
Det samme gælder omtalen af “de demokratiske, sociale og kulturelle behov”. Behov, der ikke 
falder ind under disse betegnelser – som de fortolkes af Kommissionen under ansvar for Domstolen 
– er ikke omfattet af definitionen af PSB. Jeg minder her om, at Kommissionens kulturbegreb 
forekommer meget snævert.  
 
Reelt betyder dette en indskrænkning af Medlemsstaternes beføjelse til at definere, hvad de vil 
forstå ved PSB. Kun de tjenester, der hænger sammen med opfyldelse af de demokratiske, sociale 

 
816 - nemlig i spørgsmålet om, hvorvidt en række nye audiovisuelle tjenester kunne blive en del af public service-
opgaven. Kommissionen behandlede denne problematik i en række Beslutninger om eksisterende støtte (E 3/2005 
Tyskland, E 4/2005 Irland, E 5/2005 Holland, E 8/2005 Spanien,  E 9/2005 Italien, E 10/2005 Frankrig, E 14/2005 
Portugal, E 8/2006 Belgien,  E 2/2008 Østrig). Jeg analyserer ikke denne problematik i denne afhandling, og alle 
beslutningerne ligger desuden efter min tidsafgrænsning.  Se Mortensen 2010, Donders & Moe 2011 og Donders 2012. 
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og kulturelle behov i samfundet, kan være PSB. Desuden skal PSB bidrage til at opretholde 
mediepluralismen817. 
 
De uddannelsesmæssige behov i samfundet er ikke “demokratiske, sociale og kulturelle behov”, og 
de skulle ifølge i streng tolkning af Protokollens tekst derfor ikke være en del af public service 
broadcasting. Det er en absurd konsekvens, da det siden tidernes morgen har været en af de tre 
hjørnestene i definitionen af PSB: “to educate, inform and entertain”, som John Reith i 1920erne 
formulerede opgaven for BBC – alle public service broadcasteres moder. 
 
Fortolket på denne måde er Protokollen ikke noget frihedsbrev. 
 
I afsnit 16.2 skal jeg vise, hvordan Kommissionen umiddelbart forsøgte at fortolke Protokollen, der 
også senere indgår i en række af dens Beslutninger angående statsstøtte til PSB, ligesom den blev 
en af grundpillerne i Kommissionens 2001-Meddelelse om statsstøtte til public service broadcasting 
(se afsnit 16.10)818. Men først en kommentar til Tysklands indsats for at fritage licens fra 
statsstøttereglerne. 
 
16.1.7. “Alle Seiten sind zufrieden” 
Udgangspunktet for den tyske indsats var bekymringen for, at Kommissionen fik forpligtelse til at 
undersøge forholdet mellem public service-opgaven og dens finansiering via licens. Hvis licens 
ikke var statsmidler, eller hvis licensmidlerne alene blev set som en modydelse for 
programudbuddet, ville Kommissionen ifølge Delstaternes opfattelse ikke have kompetence til at 
foretage nogen undersøgelse. 
 
Efter Amsterdam-Traktaten, inkl. Protokollen om PSB, var færdigforhandlet kommenterede både 
lederne for ARD og ZFD, Udo Reiter og Dieter Stolte, samt formanden for VPRT, Jürgen Doetz, 
resultatet.  Reiter og Stolte mente, at Protokollen var en bekendelse fra Den europæiske Unions side 
til public service broadcasting, og et nederlag for alle, der ville ophæve den tyske radiofoniordning 
via konkurrenceretten. Ja, den var ikke alene et nederlag for de kommercielle lobbyister, deres 
klager til Kommissionen havde udløst en forstærket opslutning til public service broadcasting. 
Doetz mente tværtimod, at Protokollen havde sat en stopper for ARD’s og ZDF’s ønsker om nye 
kanaler, idet regeringscheferne ikke havde ladet sig instrumentere til at give de offentlige 
radiofonier frihedsbrev til ubegrænset ekspansion. Public service brodcasting var som hidtil 
underlagt Kommissionens konkurrencekontrol under EF-Domstolens tilsyn, og den havde ikke 
fjernet grundlaget for VPRT’s klage over Kinderkanal og Phoenix, der officielt var indsendt til 
Kommissionen den 23. maj 1997.  
 
“Alle Seiten sind zufrieden” som “epd medien” noget provokerende skrev i sin reportage den 21. 
juni 1997. 
 

 
817 Hvis en public service broadcaster træder ind på et marked, hvor den ikke tidligere har været, og derved påfører 
private, kommercielle operatører konkurrence, vil dette øge mediepluralismen, således som Kommissionen fortolker 
dette (ekstern mangfoldighed). Det er sket i sagen om BBC News 24, NN 88/98, pkt. 51, der netop henviser til 
Amsterdam-Protokollen. Se afsnit 16.6. 
818 Amsterdam-protokollen er endvidere det afgørende argument i Domstolens endelige afgørelse af, at der ikke kan 
pålægges en public service-broadcaster effektivitet i udførelse af opgaven. Se C-660/15 P Viasat præmis 21-38 af 8. 
marts 2017. Se tidligere i afsnit 0.18. 
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Men hvordan skal det forstås? Her kan dommen, T-106/95 FFSA, med fordel inddrages. På den ene 
side sagde denne dom, at Medlemsstaterne kunne definere tjenesten og tilrettelægge den, som de 
ønskede. De kunne finansiere den med statsmidler, og opfyldelse af opgaven krævede ingen 
effektivitet af tjenesteudbyderen. På den anden side måtte finansieringen ikke overstige de ekstra 
omkostninger, som levering af tjenesten medførte. Protokollen om PSB tillod Medlemsstaterne at 
finansiere deres broadcastere som de ville; licens var således godkendt som lovlig ydelse, hvad 
Delstaterne havde som første prioritet. Medlemsstaterne havde frihed til at definere opgaven og 
tilrettelægge udførelsen; dvs. med en eller flere institutioner og med en eller flere radio- og tv-
kanaler. Kinderkanal og Phoenix var hermed beskyttet, og dette kan forklare Reiter og Stoltes 
glæde over resultatet. 
 
Men Protokollen indeholdt også sætningen, at finansieringen ikke måtte ændre handels- og 
konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider mod den fælles interesse. “Epd 
medien” havde bedt Karl-Heinz Klär, medlem af den tyske delegation ved 
Amsterdamforhandlingerne og Kohls personlige rådgiver i mediespørgsmål, om en udlægning af 
teksten. Han mente, at Doetz’ kommentar var ligegyldig, men at det ikke var ligegyldigt, at det nu 
var fastslået, at licens ikke var en konkurrencestridig finansieringsform. At Protokollen indeholdt en 
bestemmelse om, at finansieringen ikke måtte påvirke konkurrencen og samhandlen på en måde, 
der stred mod den fælles interesse, var selvindlysende, og noget som ansvarlige Medlemsstater ikke 
kunne afvise af hensyn til den dynamiske udvikling, der var på det europæiske mediemarked. Dertil 
kom, oplyste han, at det hollandske præsidentskab og Kommissionen havde ønsket, at opfyldelse af 
den pålagte opgave skulle sætte en absolut grænse for finansieringen, hvad der imidlertid var 
pareret. I stedet var opfyldelse af mandatet sat som en grænse for hensyntagen til, at finansieringen 
muligvis var imod den fælles interesse. En absolut grænse – vil jeg tilføje - kunne muligvis på 
længere sigt have rejst spørgsmålet om tjenesteudbyderens effektivitet. 
 
Men – og det er det centrale i Protokollen – Kommissionen beholdt sin prøvelsesret. Der var godt 
nok sat grænser for dens Beslutninger, men det var fortsat den, og alene den, der kunne afgøre, om 
statsstøtte til den definerede tjeneste var forenelig med Traktaten. 
 
16.2. Diskussionspapiret fra oktober 1998 
Arbejdspapiret fra juni 1995 (afsnit 12.5) var en fortolkning af de nye artikler i Maastricht-
Traktaten, der var relevante for kultur og medier og dermed for public service broadcasting, og det 
Diskussionspapir (DG IV Commission 1998), som jeg nu skal behandle, er en fortolkning af de nye 
bestemmelser i Amsterdam-Traktaten, der er relevante for broadcasting, herunder PSB. Og medens 
Arbejdspapiret var meget imødekommende over for PSB, rummer Diskussionspapiret de mest 
negative konsekvenser for PSB, jeg har fundet i noget dokument fra Konkurrence-direktoratet.  
 
16.2.1. Forløbet frem til mødet den 19.-20. oktober 1998 
Som nævnt blev Arbejdspapiret aldrig løftet op til at blive et generelt dokument om statsstøtte til 
PSB, måske fordi en ændring af Traktaten trængte sig på: Regeringskonferencen, der førte til 
Amsterdam-Traktaten, startede som nævnt godt et halvt år efter det succesfulde møde med 
Medlemsstaterne i juni 1995. 
 
I tiden op til udsendelse af Diskussionspapiret var der sket følgende af relevans for sagen: 
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Kommissionen havde modtaget endnu et antal klager angående statsstøtte til PSB. Klagerne var 
rettet mod støtte til PSB i Grækenland 819, endnu en klage over støtte i Frankrig820, en ny sag 
angående støtte i Tyskland821, endnu en klage fra SIC over ny støtte til RTP822, ny sag angående 
støtte til BBC i Storbritannien823 og endnu en klage over støtte til RAI i Italien824. Dvs. seks nye 
klager, således at der nu lå klager vedrørende ulovlig og/eller uforenelig støtte til PSB fra syv af de 
femten medlemslande, og Kommissionen havde kun truffet én Beslutning. Den blev endvidere den 
15. september 1998 dømt for nøl i sagen T-95/96 Gestevisíon Telecinco, Sml. 1998, II-3410 for 
ikke rettidigt at have truffet beslutning i sagerne om mulig statsstøtte til de regionale spanske 
offentlige tv-stationer, jfr. afsnit 12.3. 
 
Desuden var Kommissionen under pres fra Europa-Parlamentet: den 10. april 1997 blev 
Kommissionen spurgt, om den ville offentliggøre et generelt dokument angående statsstøtte til PSB, 
hvad konkurrencekommissær Karel Van Miert benægtede den 30. april 1997825. Og i maj 1998 
spurgte en parlamentariker fra Østrig til Kommissionens opfattelse af lovligheden af det østrigske 
licens-system826. 
 
Diskussionspapiret blev tilsendt Medlemsstaterne i oktober 1998. Det skal understreges, at dette 
dokument – ganske som Arbejdspapiret – ikke er et officielt Kommissions-dokument, men at det 
gentagende gange slås fast, at det kun udtrykker holdninger i DG IV (Konkurrence-direktoratet). 
 
DG IV indbød repræsentanter fra Medlemsstaterne til møde i Centre Borschette i Bruxelles den 19. 
og 20. oktober 1998 for, at de kunne diskutere dokumentet. Senere skulle der holdes et lignede 
møde med repræsentanter for de private tv-virksomheder. 
 
Mødet med Medlemsstaternes officielle repræsentanter forløb dramatisk. Repræsentanterne var 
simpelthen rasende, som en dansk deltager fra Kulturministeriet har oplyst over for Frands 
Mortensen. De betragtede nærmest dokumentet som en fornærmelse set i relation til Amsterdam-
Traktaten, der efter deres mening indeholdt et frihedsbrev for PSB, og Medlemsstaternes ret til selv 
at definere og finansiere deres PSB.  
 
16.2.2. Dokumentet 
Dokumentet blev trukket tilbage, men der er alligevel gode grunde til at se nærmere på de centrale 
dele, fordi det rummer synspunkter om indholdsdefinitionen af public service broadcasting, der 
også siden hen optræder i forbindelse med Kommissionens Beslutninger, men som her er udfoldet i 
en principiel sammenhæng. 
 
Dokumentet er offentliggjort, men ikke af Kommissionen827. 

 
819 Svar på spørgsmål fra Antonios Trakatellis (PPE-DE), E-1775/02, 20. juli 2002, EFT 2002/C 301E/237. 
820 C 60/1999 (ex NN 167/95) Frankrig pkt. 10. 
821 NN 70/98 Tyskland (Kinderkanal og Phoenix) s. 1. 
822 T-297/01 SIC, pkt. 10 
823 NN 88/98 Storbritannien (BBC News 24), pkt. 1. 
824 C 62/1999 Italien (RAI) pkt. 5. 
825 Svar på spørgsmål fra Yves Verwaerde EP-1358/97 i EFT 1997/C 67/121. 
826 Svar på spørgsmål fra Gerhard Hager (NI), E-1718/98, i EFT 98/C 402/207. 
827 Det findes optrykt i et østrigsk juridisk tidsskrift, Medien und Recht. Heft 5/1998, side 250-54 samt side 286. 
Udgivet af Verlag Medien & Recht Östereich, Wien. Originalen er på 13 A-4 sider og findes i FM’s arkiv. 
Kulturministeriet har journaliseret dokumentet, men det er bortkommet, ligesom Danmarks forberedelse til mødet, det 
vedtagne talepapir og det tilknyttede referat ikke kan findes, skønt de alle er journaliseret (mail fra Kulturministeriet til 
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Udgangspunktet for DG IV er som altid, når det gælder tv, den økonomiske og tekniske udvikling. 
På økonomisiden henvises til den stigende globalisering, på tekniksiden til digitaliseringen og den 
medfølgende konvergens. Tilsammen har dette nødvendiggjort en tilpasning af juraen. Hertil 
kommer den nye Amsterdam-Traktat, der dels rummer artikel 16, der citeres, dels Protokollen om 
public service broadcsting, hvorfra Præamblen citeres. Endelig henviser DG IV til de mange klager 
som den sidste årsag til udarbejdelse af dette Diskussionspapir. 
 
DG IV starter med at slå fast, at Medlemsstaterne frit kan bestemme, tildele og organisere public 
service opgaven og fastlægge, hvordan denne skal finansieres. Både enstrenget og dual finansiering 
er tilladt. Enstrenget finansiering kan være statsmidler (inkl. licens) som i ordningerne for BBC 
eller DR828 eller ren reklamefinansiering som Channel 4 i Storbritannien. Dual finansiering rummer 
dels statsmidler, dels kommercielle indtægter. 
 
Men straks sætte DG IV nogle betingelser ind, som jeg ikke er sikker på,  EBU havde forudset i sin 
tolkning af Protokollen: 
 
• Når det gælder definition af opgaven, skriver DG IV: “although the Protocol allows member 
States to define and organise the public service remit, the Commission, as guardian of the 
Community law, has the duty to assess its proportionality with the pursued objectives and its 
coherency with the concept of service of general economic interest”. 
 
• Og dernæst om finansieringen: “the funding scheme, as defined by the Member States, shall 
respect the principle of proportionality: as of Article 86§2 of the Treaty and as of the jurisprudence 
of the Court of Justice”. 
 
DG IV nævner hertil, at der i princippet kan opstilles tre finansieringsordninger: a) enkelt 
finansiering; b) dual finansiering; c) offentligt udbud.  
 
Offentligt udbud fylder ikke meget i Diskussionspapiret, men det er interessant, at det medtages 
som en principiel mulighed.  Det synes desuden som om DG IV mener, at hvis der foretages 
offentligt udbud, vil der ikke være tale om en statsstøtteordning.  
 
Når det gælder den duale finansieringsordning, mener DG IV, at en sådan kan godkendes, hvis den 
er “legally updated to take into account the jurisprudence of the Court of First Instance” (afsnit III). 
 
Hvilke domme fra Retten i Første Instans kan DG IV have særlig grund til at inddrage? Direktoratet 
svarer ikke selv på det, men i Konkurrencedirektoratets bog,  Konkurrencereglerne i De 
Europæiske Fællesskaber, Del IIA fra 1999, findes på siderne 801-877 en liste over domme 
angående statsstøtte i kronologisk orden. I tiden op til udformningen af dette dokument er der to af 
Rettens domme, der tiltrækker sig særlig opmærksomhed. Det er disse: 

 
Frands Mortensen af 18. oktober 2018. I FM’s arkiv.). Kulturminister Elsebeth Gerne Nielsen tog allerede den 8. 
oktober 1998 kraftig afstand fra dokumentet i en pressemeddelelse (Kulturudvalget 1998-99, Alm. del - bilag 5). 
“Ministeren vil på det kommende Rådsmøde for kultur- og medieministre i november forlange, at papiret bliver taget af 
bordet”. 
828 Strengt taget findes der ingen public service broadcaster, der ikke har kommercielle indtægter. Sådanne kommer 
bl.a. fra salg af programmer til andre tv-kanaler. Disse indtægter er dog oftest relativt små, og Kommissionen tager som 
regel ikke hensyn til dem. 
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•T-106/95 FFSA mod Kommissionen af 27.februar 1997, Sml.1997 II-229  
• T-16/96 Cityflyer Express mod Kommissionen af 30. april 1998, Sml. 1998 II-757 
 
Disse domme rummer dels en tolkning af statsstøttebegrebet, dels en tolkning af 
proportionalitetsbegrebet. Statsstøttebegrebet er udfoldet i FFSA-dommen, som blev gennemgået i 
afsnit 16.1.2.   
 
Den anden sag -  T-16/96 Cityflyer Express - indeholder en præcisering af begrebet om 
proportionalitet. Jeg citerer fra punkt 55 i dommen: 
 
“Proportionalitetsprincippet indebærer, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre en sund konkurrence på det indre marked, der i mindst muligt omfang er til hinder for en 
harmonisk og afbalanceret udvikling af den økonomiske virksomhed i Fællesskabet som helhed 
(traktatens artikel 2) [...]” (jeg fremhæver). 
 
Og hvordan anvende DG IV så disse bestemmelser?  
 
16.2.3. Definition af public service broadcasting 
Den juridiske opdatering retter sig både mod finansieringen og definitionen af opgaven. Det sidste 
er det mest overraskende. Kommissionen skriver - her i min oversættelse: 
 
“Skønt Protokollen tillader Medlemsstaterne at definere og organisere PS-opgaven, har 
Kommissionen som Traktatens vogter pligt til at bedømme dens proportionalitet i forhold til de 
tilstræbte mål og dens kohærens med begrebet om SGEI”. De tilstræbte mål for levering af public 
service broadcasting er ifølge Kommissionen og Protokollen at imødekomme “de demokratiske, 
sociale og kulturelle behov i samfundet og [..] at bevare mediepluralismen”. 
 
Disse mål skal ifølge proportionalitetsprincippet nås med foranstaltninger, der i mindst muligt 
omfang er til hinder for en harmonisk og afbalanceret udvikling af den økonomiske virksomhed i 
Fællesskabet. Alle statslige ordninger, der medfører en fordel for visse virksomheder, vil – hvis de 
øvrige betingelser for opfyldelse af artikel 87, stk. 1 er til stede – medføre en fordrejning af 
konkurrencen. Denne fordrejning kan efter Kommissionens skøn være forenelig med den fælles 
interesse, men ifølge proportionalitetsprincippet skal Kommissionen fastsætte de betingelser herfor, 
der er de mindst skadelige for udviklingen af konkurrencen. For at opfylde målet i dette tilfælde 
skal statsstøttens derfor både indskrænkes størrelsesmæssigt i forhold til hver enkelt 
støtteforanstaltning, og der skal desuden iværksættes så få støtteforanstaltninger som muligt. 
 
For DG IV får dette betydning for omfanget af public service-opgaven. Opgaven, der i en vis 
udstrækning skal finansieres med statsstøtte, skal rumme så få elementer som muligt. Det betyder 
så få programkategorier som muligt. DG IV mener derfor, at kun et begrænset antal 
programkategorier kan indgå i public service-opgaven, når der er tale om en dualt finansieret 
ordning. 
 
Den når frem til typen af programkategorier via en længere tankerække: 
 
Mediepluralisme er et legitimt mål for fællesskabet, som fremhævet i Protokollen. DG IV mener, at 
på grund af ejerskabskoncentrationen i tv-sektoren, de private virksomheders størrelse og 
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udgiftsniveauet for rettighedserhvervelse kan mediepluralismen og neutralitet i informationerne kun 
sikres ved tilstedeværelse af effektive og teknologisk avancerede offentlige broadcastere (afsnit II). 
 
Aktiviteterne hos disse kan derfor efter DG IV’s mening ikke reduceres til det, de kommercielle 
virksomheder ikke leverer, og PSB skal ikke indskrænkes til at blive en simpel reaktion på 
udviklingen i det kommercielle system. Men på den anden side må “Member States […] not define 
any type of programmes broadcast by “generalist” broadcasters enjoying dual financing schemes, as 
public service” (DG IV fremhæver). 
 
DG IV vil ikke selv udforme definitionen; det er op til Medlemsstaterne at gøre det i forbindelse 
med, at de ved en officiel retsakt pålægger en bestemt broadcaster at løse opgaven. I den 
forbindelse ønsker DG IV, at Medlemsstaterne skelner mellem de tjenester, der falder ind under PS-
opgaven, og dem, der ikke gør det. I forhold til de første vil DG IV vurderer deres sammenhæng 
med begrebet om tjenester af almindelig økonomisk interesse. Følgende forpligtelser vil efter DG 
IV’s opfattelse være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan derfor blive en del 
af opgaven: 
 
• Forpligtelser, der udelukkende pålægges en public service broadcaster. Det kan være 
- infrastrukturelle krav (national dækning, tekniske standarder, osv.) 
- begrænsning i reklamernes omfang og art, der er strengere end dem for de kommercielle, private 
virksomheder (TV-Direktivet er et minimumsdirektiv) 
- indholdsforpligtelser (disse specificeres mærkeligt nok ikke i Diskussionspapiret) 
 
• Supplerende forpligtelser, der er sikret borgerne i kraft af PSB’s offentlige natur og som skal 
leveres, uanset om private operatører hævder at levere sammenlignelige tjenester. Det er 
- informationstjenester 
- uddannelses-tjenester 
- kulturelle tjenester 
- programmer rettet mod særlige regioner eller sociale og etniske minoriteter (afsnit III). 
 
DG IV mener, at sådanne programmer, når de leveres af en public service broadcaster med et bredt 
spektrum af kvalitet i information, uddannelse og kultur, sætter en målestok (“benchmark”), der i 
nogen udstrækning kan hæve kvaliteten hos de private broadcastere hvad angår objektivitet, 
neutralitet og informations-pluralisme. 
 
Men programmer, der falder uden for de nævnte kategorier, kan efter DG IV’s opfattelse ikke indgå 
i public service opgaven og falde uden for forbuddet imod statsstøtte. 
 
Hvis en virksomhed med PSB-krav, statsstøtte og reklameindtægter udsender rent kommercielle 
programmer (dvs. programmer der falder uden for det opregnede), vil dette fordreje konkurrencen i 
et omfang, der er i modstrid med den fælles interesse.  Årsagen er, at der herved konkurreres direkte 
om reklameindtægter i forhold til virksomheder, der ikke modtager statsstøtte. Derfor kan de 
offentlige virksomheder i teorien dumpe priserne på deres reklamer, idet de ifølge DG IV kunne 
forvente, at forskellen mellem udgifterne til deres programmer og deres indtægter ville blive 
refunderet af staten829. 
 

 
829 En problematik, der er central i TV 2-sagen, se afsnit 21.4.6. 



 663 

Konsekvensen er, at DG IV vil udelukke de programmer, der vil blive leveret under de samme 
betingelser af private, selv hvis der ikke fandtes PSB, og som ikke kræver nogen videregående 
offentlig kontrol for at sikre programindholdet. 
 
Derfor kan følgende ikke indgå i PS-opgaven: 
 
- sport 
- underholdning, inkl. fiktion. 
 
Når det gælder sport, mener DG IV ikke, at den enkelte broadcaster selv leverer nogen 
produktionskapacitet og kun bibringer programmet ringe, hvis overhovedet nogen kvalitet (III.1). 
 
Underholdningsudsendelser udgør ikke en del af PSB-opgaven, fordi de ikke bidrager til opfyldelse 
af samfundets demokratiske, sociale og kulturelle behov. De sendes udelukkende for at skaffe 
markedsandele (II.1). 
 
Fiktion kan evt. indgå i opgaven, men da kun hvis disse programmer er pålagt særlige forpligtelser, 
dvs. forpligtelser til at udsende “smalle” eller “vanskelige” film.  
 
Endelig fastslår DG IV, at der ikke kan ydes særlig statsstøtte til opfyldelse af forpligtelser, der ikke 
kan bogføres (“non-accountable obligations”). Her sigtes til “alsidighed i programudbuddet, almene 
kvalitetskrav, osv.”, jfr. Beslutningen om Portugals finansiering af RTP, afsnit 12.7.2-6.  
Konkurrencedirektoratet mener, at der er taget hensyn hertil i de andre programkrav til PSB, fordi 
sådanne forudsætninger indgår som en implicit forudsætning for aktiviteten hos en public service 
broadcaster. Skulle disse krav derfor refunderes, ville der blive tale om dobbeltkonfekt. 
 
Det er ikke uforståeligt, at Medlemsstaternes repræsentanter var rasende på mødet med DG IV den 
9.-10. oktober 1998. Hvis DG IV’s synspunkter var ført ud i livet, og hvis de ikke senere blev 
underkendt af Domstolen eller Retten, ville alle dualt finansierede PSB-virksomheder (og som der 
dengang var 13 af jfr. tabel 12.1 i afsnit 12.6), blive reduceret til landsdækkende kanaler med høj 
teknisk standard, men med et programindhold, der indskrænkede sig til “to inform and to educate”. 
De ville bliver nichevirksomheder med stærkt faldende seertal og dermed også med stærkt stigende 
behov for offentlig finansiering, hvis deres økonomiske balance skulle opretholdes. På længere sigt 
ville de sandsynligvis forsvinde fra markedet og dermed overlade alle kommercielle indtægter til de 
private aktører. Alternativet var, at de skulle opgive den duale finansiering og overgå til enstrenget, 
statslig finansiering – hvad der var de private aktørers ønske. 
 
Dernæst vil jeg pege på, at DG IV i øvrigt tillægger public service brodcasting positive egenskaber. 
PSB er faktisk nødvendig for at opretholde mediepluralismen og for at sikre alsidighed og 
neutralitet i formidlingen af nyheds- og aktualitetsstof. Desuden sætter PSB målestok for kvalitet og 
påvirker herved de private i nogen grad i positiv retning. 
 
Når DG IV’s påskønnelse af disse egenskaber ikke rækker til, at “underholdning” kan indgå i public 
service opgaven, skyldes det direktoratets snævre og elitære kulturopfattelse. F.eks. mener DG IV 
ikke, at en tv-kanal er i stand til kvalitativt at forbedre indholdet i en transmission af en 
sportsbegivenhed, hvor kanalen modtager billedstoffet udefra. Uden at gå i detaljer vil jeg dog 
mene, at det er indiskutabelt, at der tilføres kvalitet via optakten, den løbende kommentering, 
studiebehandlingen i pausen og efterbehandlingen af en større sportsbegivenhed, uanset om det 
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leveres af en public service broadcaster eller en privat station, om end der kan optræde vigtige 
kvalitets-forskelle. 
 
Dernæst kunne man pege på, at netop opfyldelse af samfundets sociale behov og bidrag til at skabe 
sammenhængskraft i samfundet i nogen grad varetages af underholdningsudsendelser og fiktion, -  
også af fiktion, der ikke er af smal eller vanskelig karakter. Tænk på DR’s mange dramaserier, der 
har haft en nærmest uvurderlig betydning for danskernes selvopfattelse og samfundsopfattelse det 
sidste kvarte århundrede830.  
 
Endelig vil jeg nævne, at konsekvensen af DG IV’s analyse er, at nogle programmer i sig selv bliver 
kommercielle, når de sendes af en dualt finansieret tv-kanal, medens andre programmer er public 
service-programmer. Jeg gør opmærksom på, at det i alment tilgængeligt tv ikke er muligt at 
finansiere det enkelte tv-program, ligesom det heller ikke er muligt præcist at opgøre, hvad 
programmet indtjener, fordi det altid vil indgå i et flow og derfor vil være omgivet af to andre 
programmer. Det er muligt at opgøre, hvad det har kostet at producere selve programmet, men det 
kan ikke opgøres præcist, hvad det koster at distribuere det, fordi heri indgår en række 
omkostninger, der er fælles for den samlede programflade. Det kan anslås, om et program giver 
over- eller underskud, men det kan ikke fastlægges med den præcision, Kommissionen i øvrigt 
kræver ved opgørelse af statsstøtte. 
 
16.2.4.  Diskussionspapirets videre skæbne 
Diskussionspapiret fik ikke nogen lang levetid. Allerede samme dag, som mødet med de officielle 
repræsentanter for Medlemsstaterne blev afsluttet, udsendte Kommissæren for DG IV, Karel Van 
Miert, en pressemeddelelse på engelsk, tysk og fransk, hvori han tog delvis afstand fra indholdet i 
dokumentet (IP/98/916 af 20. oktober 1998). 
 
Han pegede på, at Medlemsstaterne havde afvist en general tilgangsvinkel til statsstøttesagerne, og i 
stedet havde foretrukket en sag-til-sag-behandling. Sådanne individuelle sagsbehandlinger måtte 
Kommissionen derfor igangsætte, fordi dommen i RTP-sagen fra den 15. september 1998 havde 
fastslået, at Kommissionen ikke kunne undslå sig for at tage stilling til sagerne. 
 
Desuden mente han, at størstedelen af Medlemsstaterne havde medgivet, at der var behov for større 
gennemsigtighed i relation til finansieringen af public service brodcasting. 
 
Han citerede derefter fra Protokollen, at Medlemsstaterne kunne definere og finansiere public 
service-opgaven, men at det var Kommissionens ansvar at påse, at finansieringen ikke fordrejede 
konkurrencen i et omfang, der var i modstrid med den fælles interesse. 
 
Han nævner udelukkende finansieringen og ikke definitionen, der ellers spillede en betydelig rolle i 
Diskussionspapiret, og som uden tvivl havde været det mest provokerende for Medlemsstaterne. 
 
Til slut oplyser han om, at der så snart som muligt vil blive holdt et møde med de private 
broadcastere, og at han derfor som ansvarlig Kommissær vil fremlægge forslag til videre fremfærd 
for sine kolleger831. 

 
830 Se de overbevisende analyser i Agger 2005. 
831 Jeg har en mistanke om hvorfor, han så hurtigt trak dokumentet tilbage, men jeg kan ikke finde eksplicit belæg for 
den. Men dokumentets provokerende form kunne være begrundet i, at van Miert ønskede, at det blev jordet. Herved 
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Herved peger han indirekte på, at Kommissionen jo langt fra er en enhed. Der kan være uenighed 
mellem kommissærerne og embedsmændene i et Generaldirektorat, mellem Generaldirektoraterne 
indbyrdes og endelig mellem kommissærerne. I denne periode, hvor der var 20 kommissærer, blev 
en række centrale Beslutninger angående medieforhold truffet i kollegiet med den mindste margin: 
11-9832.  
 
At denne uenighed også eksisterede på dette område, skal jeg snart vise. 
 
Mødet med repræsentanter for de private broadcastere fandt sted den 4. december 1998. Ifølge 
omtalen i ’Safeguarding the Future of the European Audio-visual Market’ (ACT/AER/EPS 2004), 
der bl.a. er forfattet af ATC og EPC (European Publicers Council833) var disse meget tilfredse med, 
at Diskussionspapiret havde forsøgt at identificere hvilke programmer, der kunne være en del af 
public service opgaven, og hvilke, der ikke kunne. En sådan rigoristisk kategorisering ville lukke 
PSB inde i et på forhånd afgrænset spillefelt, og resten af banen ville blive overladt til de private. 
 
Men – beklager de kommercielle spilleres magtfulde lobbyister – på grund af intenst 
lobbyvirksomhed fra de offentligt finansierede broadcastere og Medlemsstaterne, følte 
Kommissionen sig nødsaget til at trække dokumentet tilbage. 
 
Ud over den nævnte lobbyvirksomhed fra de officielle spillere var der modstand i selve 
Kommissionen. Næsten samtidig med diskussionen af DG IV’s papir fremlagde kommissær 
Marcelino Oreja fra DG X (Kultur) den 26. oktober 1998 en omfattende rapport om fremtiden for 
EU’s audiovisuelle politik, udarbejdet af en “High Level Group” med ham selv som formand834. I 
denne indgik de to store, modstående lobbyister, EBU og ACT, begge med deres øverste chefer, 
lige som bl.a. SIC, RAI, TF1 havde repræsentanter (Oreja1998a). 
 
En art kompromis var opnået mellem de offentlige og private: 
 
Det slås fast, at det europæiske duale system med private og offentlige tv-institutioner bør 
opretholdes. Men der bør udvikles konkrete kriterier for støtteordningerne. Det er op til 
Medlemsstaterne at definere public service-opgaven og vælge deres egen finansieringsform. Dog: 
 
“To grundlæggende principper, der skal anvendes ved opstilling af finansieringsordninger, er 
proportionalitet og åbenhed. Det første indebærer, at offentlige midler udelukkende stilles til 
rådighed for public service aktiviteter og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt i denne 
sammenhæng. Public service aktiviteterne skal hovedsagelig finansieres ved offentlige midler. Det 
andet indebærer, at Medlemsstaterne fremlægger en klar definition af public service-opgaven, at 
finansiel åbenhed er garanteret, og at der – når den offentlige operatør engagerer sig i rene 

 
ville han få friere hænder til at imødekomme Medlemsstaternes ønsker om definition og finansiering af deres nationale 
public service broadcastere. Jfr. hans uenighed med kommissær Bangemann. 
832 Se Harcourt 2005, især kapitel 4. 
833 EPC er også en magtfuld lobbygruppe, bestående af store publicister i Europa, der også har interesser inden for TV. 
Se http://www.epceurope.org/. Blandet medlemmerne findes Schibsted, Bonnier, Burda Media, Springer, Egmont, 
Gruner + Jahr (Bertelsmann), News Corporation, Sanoma, SIC. 
834 Report from the High Level Group Audiovisual Policy, October 26, 1998. Se 
http://aei.pitt.edu/1592/01/av_oreja_report.pdf 
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kommercielle aktiviteter – føres separate regnskaber” (Recommendations, section III.1, jeg 
fremhæver). 
 
Her lyder andre toner end i Diskussionspapiret: Medlemsstater skal definere public service-
opgaven, og Kommissionens indsats skal alene gå på kontrollen med finansieringen. Denne bør i 
øvrigt for størstedelens vedkommende (dvs. mindst halvdelen) komme fra offentlige kilder835. Og 
for at proportionaliteten kan kontrolleres, bør der føres separate regnskaber for de forskellige 
aktiviteter (kommercielle og ikke-kommercielle) og definitionen af public service-opgaven 
være ”klar”. Dvs. det er et krav om præcision, der alene skal muliggøre en korrekt beregning af, 
hvad opgaven skal koste eller har kostet,  og som derfor ikke kommer ind på, hvad opgaven skal 
omfatte for at leve op til Protokollens målsætninger om demokratiske, sociale og kulturelle behov. 
 
Kampen imod DG IV’s papir, hvis gennemførelse ville have haft skæbnesvangre konsekvenser for 
opretholdelse af public service broadcasting, blev kort. Ifølge European Report førte DG X an i 
modstanden, og allerede i december 1998 blev DG IV’s papir officielt trukket tilbage. Oreja fulgte 
sin sejr op med i en tale til det spanske parlament at fastslå, at Kommissionens væsentligste opgave 
er at føre kontrol med at statsstøttereglerne overholdes, og at der ikke sker misbrug, ikke at gå ind i 
definitionsdiskussionen (Oreja 1998b). 
 
Medlemsstaterne, der nok havde fået et mindre chok ved fremlæggelsen af DG IV’s 
diskussionspapir, fulgte DG IV’s nederlag til dørs ved allerede på det efterfølgende uformelle møde 
i Rådet for kutur/audiovisuelle spørgsmål den 17. november 1998 at vedtage en resolution, der 
støttede public service brodcasting836. At det skete så kort tid efter annulleringen af DG IV’s papir 
og kort tid før Amsterdamtraktaten skulle træde i kraft (1. maj 1999), kan kun opfattes som en 
reprimande til Kommissionen.  
 
Rådet godkendte udtrykkeligt en bred definition af PSB: 
 
”Public service-radio- og -tv-foretagender skal fortsat, i overensstemmelse med de opgaver, som 
Medlemsstaterne har pålagt dem, kunne tilbyde et stort udvalg af programmer, som henvender sig 
til hele samfundet; set i dette perspektiv er det legitimt, at public service-radio- og -tv-foretagender 
forsøger at nå ud til et bredt publikum”. (Resolution 1999).  
 
Desuden understregede Resolutionen, at PSB skal anvende ”nye audiovisuelle tjenester og 
informationstjenester”, og at de skal bevare deres evne til ”at udvikle og diversificere deres 
aktiviteter i den digitale tidsalder”. 
 
Her var intet skel mellem påståede kommercielle programmer og public service programmer, 
ligesom der blev åbnet for, at public service broadcasterne kunne tage nye digitale medieformer i 
anvendelse837. 
 

 
835 I september 2000, hvor Mario Monti havde afløst Karel Van Miert som konkurrence-kommissær, forsøgte han sig en 
kort overgang med et forslag om, at en PSB kun måtte have 49% af sine indtægter fra kommercielle aktiviteter (hvad 
der ville have været katastrofalt for det danske TV 2), men også dette forslag døde hurtigt, ifølge Smith 2001 side 8, og 
European Voice 2000. 
836 2134. samling i Rådet – kultur/audiovisuelle spørgsmål, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-98-382_da.htm. 
Danske deltagere var Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og departementschef Erik Jakobsen. 
837 Resolutionen blev senere ordret vedtaget igen i Ministerrådets officielle møde nr. 2158 den 25. januar 1999, 
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-99-21_da.htm, se også EFT 1999/C 30/1 af 5. februar 1999. 
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Efter denne dukkert kommenterede Rachel Craufurd Smith (2001) tørt Kommissionens situation 
således: 
 
“It thus seems probable, that The Commission will be focussing on the need for analytical 
accounting and financial transparency rather than further elaboration of the public service remit”. 
 
16.3. Begæring om oplysninger fra Frankrig, Italien og Spanien 
Efter dommen for nøl den 15. september 1998, og efter at forsøget på at få tilslutning til generelle 
regler var slået fejl i oktober 1998, måtte Kommissionen tage fat på de individuelle klagesager 
angående påstået ulovlig og uforenelig statsstøtte til public service broadcasting. 
 
Den 3. december 1998 havde MEP Alessandro Danesin skriftligt spurgt Kommissionen, om den 
ikke på baggrund af de mange klager fra Telecinco, Mediaset, TF1, VPRT, BskyB og SIC skulle 
vedtage nogle generelle  retningslinjer for statsstøtte til PSB. 
 
Konkurrencekommissær Karel Van Miert svarede den 12. januar 1999: 
 
“For at skabe ensartede rammer for de forskellige tilfælde af statsstøtte til offentlige tv-stationer 
foreslog Kommissionens tjenestegrene, at man benyttede et debatoplæg til at indhente 
Medlemsstaternes holdning til emnet [Diskussions-papiret]. Imidlertid foretrak de fleste 
Medlemsstater at behandle de enkelte tilfælde særskilt og var ikke tilhængere af retningslinjer. Efter 
denne meningstilkendegivelse fra Medlemsstaterne vil Kommissionen inden for en rimelig 
tidsramme træffe de nødvendige foranstaltninger for at vurdere de forskellige klager over offentlige 
tv-stationer, den har modtaget fra private tv-selskaber i nogle Medlemsstater. Dette er blevet mere 
påtrængende, efter at 
Førsteinstansretten i henhold til EF-traktatens artikel 232 har påtalt, at Kommissionen ikke har taget 
stilling i tide. Det er første gang, det er sket på statsstøtteområdet” (E-3602/98, EFT 1999/C 
325/019). 
 
Den 3. februar 1999 markerer et vendepunkt i Kommissionens behandling af disse sager. Den 
udsendte da ikke mindre end fire pressemeddelelser (IP/99/79-82838), hvori den oplyste, at den nu 
havde afsendt breve med “begæring om oplysninger” over for Frankrig, Spanien og Italien. 
 
Kommissionen indledte hermed den procedure, der var anført i artikel 10, stk. 2 i dens  “Forslag til 
Rådets forordning om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 88”, der var 
fremsat i februar 1998, og som blev vedtaget 22. marts 1999, Procedureforordningen (se afsnit 
19.2). 
 
I pressemeddelelserne gør Kommissionen opmærksom på, at oplysningerne skal hjælpe med til at 
belyse, om nogle af statsstøtteordninger til de offentlige broadcastere i disse lande er eksisterende 
støtte eller ny støtte. Den understreger, at dette ikke er en indledning af Den formelle 
Undersøgelsesprocedure efter artikel 88, stk. 2. Hvis den nemlig havde inddraget hele den 
offentlige støtte i undersøgelsesproceduren, fordi den var usikker på, om der var tale om forenelig 
støtte og om eksisterende støtte, skulle Medlemsstaterne indstille udbetaling af støtten, ikke kun ad 
hoc-støtten, men det hele jfr. afsnit 15.3. Det ville sandsynligvis medføre konkurs for 

 
838 IP/99/79 om alle tre, IP/99/80 om Italien, IP/99/81 om Frankrig og IP/99/82 om Spanien. 
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virksomhederne med mindre disse eller Medlemsstaterne indankede Beslutningen for Retten med 
påstand om, at der var tale om eksisterende støtte, og at Retten skulle annullere Beslutningen. 
 
Den nævner, at baggrunden for begæringen er de mange klager, den har modtaget, og at den på 
baggrund af Rettens dom nu begynder med at undersøge de sager, der har ligget længst hos 
Kommissionen. 
 
Alle klagerne vedrører ifølge Kommissionen virksomheder, der har dual finansiering, og påstanden 
i klagerne er bl.a., at de offentlige broadcastere skulle have anvendt den duale finansiering til dels at 
dumpe deres reklamepriser, dels at overbyde de private i forhold til programrettigheder. 
 
Kommissionen har drøftet dette med disse Medlemsstater, men disse har ikke forsynet 
Kommissionen med tilstrækkeligt tydelige informationer, så den kan afgøre, om der er tale om 
eksisterende eller ny støtte. Det er et stort problem, at de tre lande ikke har defineret public service 
opgaven så klart, som det var tilfældet i den portugisiske sag.  Derfor skal landene kommer med 
flere information på dette punkt. Endvidere er det svært at kalkulere de ekstra omkostninger ved 
løsning af opgaven, fordi ingen af de tre public service broadcastere har analytisk regnskabsføring. 
 
Endelig nævner Kommissionen, at alle tre lande enten havde vedtaget den nationale støtteordning 
før Rom-traktaten trådte i kraft (Italien og Frankrig), eller før landet trådte ind i Fællesskabet 
(Spanien). Men alle lande synes at have tilføjet nye ad hoc-støtteordninger senere, og det er derfor 
usikkert om Kommissionen skal undersøge ordningerne under artikel 88, stk. 1 eller under artikel 
88, stk. 2.  - Jeg tilføjer, at en foreløbig undersøgelse under artikel 88, stk. 3 (Den indledende 
Undersøgelsesprocedure) var udelukket efter Rettens dom angående nøl. 
 
Men inden disse tre Medlemsstater nåede at forsyne Kommissionen med de ønske oplysninger, traf 
den sin anden Beslutning i en sag om statsstøtte til PSB. Det skete den 24. februar 1999 i sagen NN 
70/98 Tyskland – Kinderkanal und Phoenix, den sag, der havde udløst Tysklands aktion for en 
Protokol om public service briadcasting. 
 
16.4. NN 70/98 Kinderkanal/Phoenix  
Dette er den første Beslutning i en sag, hvor Kommissionen fastslår, at der foreligger statsstøtte til 
udførelse af PSB. Beslutningen findes ikke længere på konkurrence-direktortets hjemmeside839. 
Indholdet er kort beskrevet i en pressemeddelelse, IP/99/132 af 24. februar 1999. 
 
Sagen var startet – efter et varselsskud den 15. januar 1997 – med den klage, der den 23. maj 1997 
officielt var indbragt til Kommissionen af “Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation 
e.V.” (VPRT), se afsnit 16.1.7. VPRT er en kraftfuld og indflydelsesrig sammenslutning af private 
aktører inden for elektronisk kommunikation og især broadcasting i Tyskland. Den blev grundlagt i 
1990 som en sammenslutning af to andre, private sammenslutninger og havde fra starten 30 
medlemmer (se http://www.vprt.de). VPRT er den største private lobbyist i Tyskland, og dens 
medlemmer er en central del af ACT. De to største grupperinger i VPRT og inden for privat tv i 
Tyskland var i 1990erne Kirch-gruppen og Bertelsmann-gruppen, og disse drev bl.a. de 
reklamefinansierede tv-kanaler Sat 1, Pro 7, DSF (Kirch) og RTL, RTL 2, Vox (Bertelsmann). 
Disse havde ingen public service-forpligtelser. 
 

 
839 Den findes i FM’s arkiv. Kommissionen har på sin søgemaskine kun har medtaget Beslutninger, truffet efter 1. 
januar 2000. Se http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf 
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Over for dette udbud af private tv-kanaler stod de to offentligt ejede virksomheder 
“Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland” (ARD) og “Zweite Deutsche Fernsehen” (ZDF), der udsendte tre almene tv-kanaler 
med krav om PSB. Tilsammen udgør den private og offentlige del tilsammen den særlige tyske 
“duale Rundfunkordnung”, hvis grundlag blev skabt via en dom i Bundesforfatningsdomstolen i 
1981840. 
 
ARD og ZDF er finansieret af licens og i mindre grad af indtægter fra stærkt regulerede 
reklameudsendelser. Ifølge tabel 12.3 i afsnit 12.6 havde de private virksomheder ca. 80% af 
reklameindtægterne i 1993 og en samlet indtægt på 1.664 mio. ECU, medens ARD og ZDF 
tilsammen havde et budget på 3.077 mio. ECU, hvoraf langt størstedelen, nemlig 2.650 mio. ECU 
kom fra licensen. 
 
De private aktører var ved siden af deres almene tv-kanaler begyndt at sende enkelte tematiske 
kanaler (børneprogrammer, sport, musik, film, vejrudsigter), og ADR/ZDF startede som modvægt 
hertil i starten af 1997 børnekanalen Kinderkanal og dokumentar-kanalen Phoenix, der blev udsendt 
pr. satellit og videredistribueret i kabel-tv-anlæg, hvor de havde must carry status. 
 
Klagen angik påstået uforenelig statsstøtte til disse to kanaler, der udelukkende blev finansieret af 
licens og således ikke havde reklamer841. Det understreges både af VPRT og af Kommissionen, at 
klagen ikke angår ARD’s og ZDF’s overordnede finansiering og public service-opgave (afsnit 6). 
 
16.4.1. Støtte eller kompensation 
Kommissionen forudsætter i sin analyse, at der er tale om statsstøtte, men den peger på, at 
muligheden havde eksisteret for, at dette ikke var tilfældet. Hvis der havde været offentligt udbud af 
de to kanaler, ville Kommissionen havde betragtet ordningen som kompensation. Den skriver på 
side 6: 
 
“Hvis modydelsen for den forpligtelse, som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse 
resulterer i, fastlægges i henhold til markedsbetingelser, dvs. at alle interesserede virksomheder får 
mulighed for an angive størrelsen af modydelsen, som de ville kræve for at tilvejebringe en 
tjenesteydelse, som de havde fået i opdrag af Medlemsstaten, og hvis den virksomhed udvælges 
efter objektive, berettigede kriterier, så kan Kommissionen godtage, at modydelsen ikke medfører 
statsstøtte til den virksomhed, der tilvejebringer tjenesten. I modsat fald er der formodning om 
[stats-]støtte, der dog i visse tilfælde kan anses for forenelig med fællesmarkedet efter artikel 87, 
stk. 2 og 3, eller artikel 86, stk. 2 i EF-Traktaten [...]”842. 

 
840 Den såkaldte tredje radiofoni-dom (“3. Rundfunk-Urteil”), udvidet med den fjerde radiofoni-dom i 1986 . Se 
BVerfGE 57, 295 – 3. Rundfunkertscheidung og BVerfGE 73, 118 – 4. Rundfunkeertscheidung fra 4. november 1986. 
Se http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv057295.html og http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv073118.html. 
841 Der indgår også en påstand om, at de to kanalers privilegerede adgang til kabel-tv-nettene udgjorde statsstøtte. 
Kommissionen mener ikke, at must carry-reglen udgør statsstøtte, men at den skal undersøges i forhold til anvendelse af 
artikel 49 i en senere separat afgørelse. En sådan har jeg ikke kunnet finde. Must carry-problematikken indgår også i 
TV 2-sagen, jfr. afsnit 21.4.6. 
842 “Wird die Gegenleistung für die Verpflichtung, eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse zu erbringen, zu Marktbedingungen festgesetzt, d.h. allen interessierten Unternehmen die Möglichkeit 
gegeben, die Höhe der Gegenleistung anzugeben, die sie für die im Auftrag des Mitgliedstaats zu erbringende 
Dienstleistung fordern würden, und wird das mit der Dienstleistung betraute Unternehmen nach objektiven, geeigneten 
Kriterien ausgewählt, so kann die Kommission annehmen, dass die Gegenleistung keine staatliche Beihilfe an den 
Dienstleistungserbringer darstellt. Andersfall besteht eine Beihilfevermutung, doch kann eine solche Beihilfe unter 
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Hertil vil jeg komme med to bemærkninger. 
 
For det første komme dette udsagn februar 1999, hvor statsstøttebetragtningen var fastlagt i FFSA-
dommen fra 27. februar 1997. Mærkeligt nok henviser Kommissionen til denne i note 4 på side 6, 
uden at det altså har konsekvenser. Kommissionen synes stadigvæk usikker på, hvad statsstøtte er. 
 
For det andet tales der nu om “markedsbetingelser”. Dvs. at Kommissionen anlægger 
markedsprisen som målestok for en mulig anvendelse af kompensationsbetragtningen. I RTP-sagen 
var det ikke markedsprisen, der indgik, men det blev blot undersøgt, om kompensationen svarede til 
de faktiske udgifter. Disse kan imidlertid udmærket være større end markedsprisen, men 
godkendtes alligevel som kompensation. Kommissionen nærmer sig således her den tankegang, der 
siden hen træder tydeligt frem i Altmartk-dommens fjerde betingelse (jfr. afsnit 21.3). 
 
Kommissionen starter herefter - som det senere skal blive den almindelige fremgangsmåde i 
Beslutninger om statsstøttesager - med at undersøge, om ordningerne opfylder følgende tre kriterier: 
 
• Er der tale om midler, der er ydet af staten eller via statsmidler? Svaret er ja, fordi licens af 
Kommissionen anses for statsmidler. Det argumenteres der ikke synderligt udførligt for. 
Kommissionen henviser blot til, at licens er et obligatorisk, lovbestemt gebyr, og derfor er det 
statsmidler i artikel 87, stk. 1’s forstand. Tyskland synes at have tilsluttet sig, at licens er statsmidler 
(pkt. 5 i NN 70/98)843. 
 
• Er visse virksomheder begunstiget? Igen ja. Kun de offentligt ejede virksomheder modtager 
licensmidler, og det giver dem en fordel, fordi konkurrenterne ikke får dem. De tyske myndigheder 
havde anført, at licensmidlerne var en modydelse844 for levering af en SGEI, men her anvender 
Kommissionen det tidligere nævnte krav om offentligt udbud som betingelse for kompensation. 
 
• Endelig påvises det, at ordningen påvirker samhandelen, fordi tv-produkter handles på tværs af 
grænserne (pkt. 6.1). 
 
Der er derfor tale om en statsstøtteordning. 
 
16.4.2. Kultur-undtagelsen? 
Derefter gennemgås undtagelserne fra forbuddet imod statsstøtte. Artikel 87, stk. 2 afvises uden 
vanskeligheder, og det samme gælder artikel 87, stk. 3, litra a, b og c. Men hvad med litra d? 
Tidligere havde Kommissionen i sit Arbejdspapir fra 1995, der omhandlede anvendelsen af artikel 
87, stk. 3, litra d, været meget imødekommende over for produktion af film og tv-programmer, der 
“will be treated favourably”, (se afsnit 12.5). De tyske myndigheder havde påberåbt sig 
kulturundtagelsen i litra d, men nu skæres kagen anderledes end i Arbejdspapiret, og heller ikke 
som Europa-Parlamentet havde ønsket det (afsnit 16.1.1). Kommissionen henviser til, at undtagelser 
skal tolkes restriktivt: 

 
Umständen nach Artikel 86, Absatz 2 oder 3 oder Artikel 86 Absatz 2 EG-vertrag alt mit dem gemeinsamen Markt 
vereinbar angewiesen werden [...]”. 
843 Tyskland har senere ændret holdning til licensens karakter af statsmidler, se Bundesregierung 2005. 
844 Tysk: “Gegenleistung”, der i ADBHU-dommen anvendes som tysk oversættelse af det franske “La contrepartie”. 
Tyskland synes hermed indirekte at henvise til ADBHU-dommen, der genoptages i Altmark-dommen i 2003, jfr. afsnit 
21.3. 
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“Begrebet ’kultur’ i den betydning, der indgår i artikel 87, stk. 3, litra d, skal derfor indskrænkes til 
de fremstillinger, der efter almen opfattelse kan tilordnes ’Kulturen’ og ikke gå ud over det. 
Finansieringen af begge temakanaler, hvor af den ene udsender børneprogrammer, medens den 
anden udsender dokumentar, transmissioner og diskussioner, kan ikke anses for kulturfremme og 
kulturbevarelse, men synes langt snarere at tjene demokratiske og uddannelsesmæssige behov i det 
tyske samfund” (pkt. 6.2)845. 
 
Beslutningen henviser til Protokollen, og med tanke på, at den rummer udsagn om, at “PSB hænger 
sammen med de demokratiske, sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund”, er 
Kommissionens ord ildevarslende for definitionen af public service broadcasting i almindelighed. 
 
Kommissionen anlægger, som det ses, en kvantificerende og ekskluderende synsvinkel. En 
temakanal, der indeholder overvægt af dokumentariske og oplysende udsendelser, kan være mere 
rettet imod at opfylde de demokratiske og uddannelsesmæssige behov i samfundet end samfundets 
kulturelle behov. Enten opfyldes demokratiske og uddannelsesmæssige behov eller kulturelle 
behov. Ikke begge dele. Kommissionen henviser til, at undtagelser skal tolkes indskrænkende. Men 
selv en indskrænkende tilgangsvinkel udelukker ikke per se, at begge behov kan imødekommes 
med den samme udsendelse eller den samme tema-kanal. Kommissionen begrunder ikke nærmere 
sin opfattelse, eller hvordan den rent kvantitativt er nået frem til begrebet “langt snarere” 
(“vielmehr”). Men Kommissionen viser atter, at dens kulturopfattelse er snæver. 
 
Når kulturundtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra d ikke kunne anvendes, er der kun artikel 86, stk. 2 
om SGEI tilbage, hvis der skal findes en undtagelse fra statsstøtteforbuddet. 
 
16.4.3. Forenelighed efter artikel 86, stk. 2 
Her formuleres for første gang i en Beslutning angående statsstøtte til PSB de betingelser for, at en 
statsstøtte er forenelig efter artikel 86, stk. 2, og som vil optræde i alle senere Beslutninger i mere 
eller mindre identisk form og sproglige iklædning: 
 
1. Der skal være tale om en SGEI, og denne skal være defineret og etableret som en sådan. 
2. Den pågældende virksomhed skal være pålagt at udføre denne tjeneste. 
3. Anvendelsen af konkurrencebestemmelserne skal retligt eller faktisk hindre udførelsen af den 
pålagte opgave. Dette betyder, at undtagelsen skal indskrænkes til det, der er nødvendigt for at 
udføre opgaven. 
4. Undtagelsen må ikke påvirke samhandelen i et omfang, der er i modstrid med Fællesskabets 
interesser846. 
 
Herefter går Kommissionen i gang, og straks viser der sig en overraskelse, når det gælder 
definitionen. Kommissionen henviser til Protokollen, der giver Medlemsstaterne ret til selv at 
bestemme opgavens omfang. Men da Kommissionen som led i sin tilsynsopgave skal kontrollere, 

 
845 “Der Begriff ’Kultur’ im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d) stillte daher auf Bereiche beschränkt werden, 
die nach allgemeiner Auffassung der ‚Kultur’ zugeordnet werden, und nicht darüber hinausgehen. Die Finanzierung der 
beiden Spartenprogramme, von denen das eine Kindersendungen und das andere Dokumentation, 
Ereignisübertragungen und Gesprächrunden ausstrahlt, kann nicht als Förderung der Kultur und der Erhaltung des 
kulturellen Erbes im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d) EG-Vertrag angesehen werden, sondern scheint 
vielmehr demokratischen und erzieherischen Bedürfnissen der deutschen Gesellschaft zu dienen”.  
846 Den tyske tekst har fejlagtigt pluralis: “den Interessen der Gemeinschaft”. 
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om samhandlen påvirkes i et uønsket omfang, og da det kun er den, der - under Domstolens kontrol 
- kan fastlægge det, skal den sikre sig, at der ikke sker misbrug af definitionsretten: 
 
“Hvis alle programmer fra de offentlige broadcastere i Medlemsstaterne automatisk blev betragtet 
som en del af den offentlige opgave, og hvis følgelig deres finansiering med offentlige midler 
automatisk blev tilladt, ville kravet i artikel 86, stk. 2 og i Protokollen om, at en sådan finansiering 
ikke måtte påvirke handel og konkurrence i et omfang, der var i modstrid med Fællesskabets 
interesse, ikke have nogen mening” (afsnit 6.3)847. 
 
Kommissionen nævner herefter, at når der er tale om dels en børnekanal uden vold og uden 
reklamer og med højt informationsindhold, dels en reklamefri kanal med baggrundsinformation om 
samfunds- og kulturforhold, og når disse programopgaver er tildelt bestemte institutioner 
(ARD/ZDF), kan Kommissionen ikke finde noget misbrug af Medlemsstaternes beføjelse til at 
definere den offentlige opgave, når akkumuleringen af disse karakteristika ikke kan genfindes i de 
programmer, der udbydes af de private aktører (pkt. 6.3, jeg fremhæver). 
 
Altså en helt ny måde at afgøre overensstemmelsen med tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse, og en tilgangsvinkel, der nærmest synes at gøre public service afhængig af, om den 
påtænkte tjeneste findes på markedet i forvejen. 
 
Det kunne her se ud til, at PSB blev den ”rest”, der er tilbage, efter at de kommercielle har taget det 
område, der kan tjenes penge på. Noget Kommissionen tidligere havde afvist i DG IV’s 
Diskussionspapir.  
 
Når Kommissionen imidlertid henviser til ”akkumuleringen af disse karakteristika” (tysk: ”die 
Kumulierung dieser Spezifika”) indeholder dette ikke kun programindholdet, men også dets 
finansiering! Og selv om der fandtes børnekanaler blandt de private virksomheders tv-udbud, var 
disse ikke uden reklamer. Kinderkanal (og Phoenix) er således en tjeneste, der ikke fandtes på 
markedet i forvejen. En tjeneste bestemmes således i dette tilfælde ikke alene ud fra sit indhold og 
de behov, den imødekommer, men også ud fra sin finansieringsmåde.  
 
Når det drejer sig om analyse af, om støtten, der er en undtagelse forbuddet i artikel 87, stk. 1, er 
nødvendig og af passende omfang, vil jeg senere vise, at Kommissionen almindeligvis gennemføre 
dette i én bevægelse. Analysen begrænses da til at se på størrelsen af støtten, målt i forhold til de 
faktiske eller de markedsbestemte udgifter til udførelse af opgaven, jfr. afsnit 16.10. 
 
Her er det anderledes. Først undersøges nødvendigheden, dernæst størrelsen. Og når 
nødvendigheden skal undersøges, sker det ved, hvad jeg vil kalde en obstruktionstest848. 
Anvendelse af konkurrencereglerne, inkl. forbud imod statsstøtte, skal “retligt eller faktisk hindre 
[...] opfyldelsen” af opgaven. Ellers må støtten ikke udbetales. Og er det tilfældet i denne sag? 
 
Kommissionen peger på, at da de statslige myndigheder havde forbudt Kinderkanal og Phoenix at 
have reklamer, ville tilvejebringelse og drift af Kinderkanal og Phoenix ikke være mulig uden 

 
847 “Wenn alle Programme aller öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Mitgliedstaaten automatisch als Teil des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags betrachtet wäre, hätte die Forderung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag und des 
Protokolls, dass eine solche Finanzierung Handel und Wettbewerb nicht in einem Ausmass beeinträchtigen soll, das 
dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft, keinerlei Sinn”. 
848 Jfr. Mortensen 2008c. 
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offentlige midler. “Ein Verbot der staatlichen Finanzierung würde deshalb die Erfüllung der 
betreffende Aufgabe tatsächlich verhindern” (s. 11). 
 
Dernæst ser Kommissionen på støttens størrelse. Hvor stor er det nødvendigt, at den skal være. 
Hvad er udgifterne til drift af kanalen? Kommissionen præciserer, at disse skal være større eller lig 
med støtten, overkompensation er ikke tilladt. 
 
Her træder “Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten” (KEF) ind på 
banen (https://kef-online.de/de/startseite/). KEF er en uafhængig organisation, der i Tyskland 
beregner de offentlige public service-virksomheders finansieringsbehov, og som efter fastlæggelse 
af størrelsen på licensen, opkræver  den og videresender den til ARD og ZDF. 
 
For Kinderkanal havde ARD og ZDF indmeldt et behov på 120 mio. DEM. KEF mente, at 
sparsommelighed og fornuftig forretningsmæssig drift849 kunne reducere dette til 100 mio. DEM. 
På tilsvarende måde blev ønsket om 281 mio. DEM for perioden 1997-2000 til Phoenix reduceret af 
KEF til 240 mio. DEM. 
 
Kommissionen finder ingen anledning til at betvivle denne beregning, foretaget af den uafhængige 
institution KEF. Det undersøges ikke eksplicit af Kommissionen om de to kanaler er “vel drevne”, 
eller om udgifterne er på niveau med en gennemsnitlig operatørs (jfr. afsnit 16.10 og 21.3). 
 
Det sidste Kommissionen skal se på, er om støtten påvirke samhandelen i et omfang, der er i 
modstrid med Fællesskabets interesse.  
 
Kommissionen starter med at slå fast, at sidste sætning i artikel 86, stk. 2 tillader at undtagelsen har 
en vis påvirkning af samhandelen mellem Medlemsstaterne. 
 
At broadcasting er en tjeneste, der udveksles på tværs af landegrænserne er tydeligt. Det er også 
klart, at Kinderkanal’s og Phoenix’s tilstedeværelse på markedet vanskeliggør de private 
virksomheders indtjening. En bestemt (unavngiven) privat børne-kanal blev ifølge Kommissionen 
gradvist tvunget bort fra kabelanlæggene og endte med at måtte lukke. En måned efter starten havde 
Kinderkanal nemlig fået 100% dækning i kabelanlæg pga. must carry bestemmelsen, medens den 
private kanal var reduceret til 66%. Kommissionen mener dog ikke, at dette er et resultat af, at 
Kinderkanal modtog statsstøtte. Støtten hindrede ikke den private kanal i at skaffe sig tilstrækkelige 
reklameindtægter, og nedgangen i eksponeringen over for kabelhusstandene skyldtes ikke 
statsstøtte, men beslutninger truffet i de enkelte delstater om adgang til kabelnettene, og dette havde 
ikke karakter af statsstøtte. (s. 14). 
 
Kommissionen går endda så vidt, at den anfører, at selvom den statslige finansiering førte til 
forretningsmæssige vanskeligheder for reklamefinansieringen, ville hensynet til tilvejebringelse af 
en SGEI i dette tilfælde have ført til en accept sådanne virkninger. Uden det privilegium, som 
støtten udgør, og på grund af specificiteten af tjenesten, kan det ikke hævdes, at det ville være 
muligt i samme udstrækning at tilvejebringe en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. 
 
Ordningen er en statsstøtteordning ifølge artikel 87, stk. 1, men den opfylder 
forenelighedsbetingelserne for undtagelsen i artikel 86, stk. 2. 

 
849 Tysk: “Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit”, jfr. Rigsrevisors udsagn i afsnit 13.13.2. 
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16.4.4. Proceduren 
Beslutningen er et resultat af Den indledende Undersøgelsesfase. Da Kommissionen ikke har fundet 
vanskeligheder ved bedømmelse af ordningen, og da den anser den for forenelig, behøver den ikke 
åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure (se afsnit 4.5). 
 
Som sagt er dette den første Beslutning, der munder ud i, at der er tale om en statsstøtteordning. 
Ordningen var ikke notificeret, da det skulle være sket på et tidspunkt, hvor Tyskland ikke mente, at 
licens var statsmidler - men Kommissionen bemærker det ikke ud over dens klassificering i registret 
som en NN-ordning850. Den beklager det end ikke. 
 
Den går på listesko. 
 
16.5. Åbning af ad hoc-sager mod Frankrig og Italien 
Inden Kommissionen nåede at færdigbehandle de svar, som Frankrig, Italien og Spanien havde 
afgivet vedrørende deres nationale støtteordninger til PSB (se afsnit 16.3), måtte Santer-
Kommissionen i marts 1999 træde tilbage pga. beskyldninger om korruption og dårlig ledelse851. En 
ny Kommission med Romano Prodi som formand blev udnævnt den 24. marts, og her erstattede 
Mario Monti Karel Van Miert som konkurrencekommissær, og Vivian Reading fik DG X (Kultur) i 
stedet for  Marcelino Oreja. 
 
Foråret 1999 var i det hele taget ikke morsomt for Kommissionen. Den modtog nye klager om 
påstået misbrug af statsstøtte i Irland (RTÉ og TG4852) og i Tyskland (ZDF Medienpark853) og den 
blev endnu engang dømt for nøl ved Retten (T-17/96 Frankrig v Kommissionen af 3.juni 1999, 
Saml. 1999, II-1761). Den havde nu klagesager liggende vedrørende støtte til public service 
brodcasting i otte EU-lande, og den havde kun truffet to Beslutninger. 
 
Den 20. juli 1999 besluttede den endelig, og efter at Procedureforordningen var trådt i kraft den 16. 
april 1999, at åbne to sager angående PSB via artikel 88, stk. 2 – Den formelle 
Undersøgelsesprocedure. Det var angående ny ad hoc-støtte til France 2 et 3 i Frankrig og angående 
ny ad hoc-støtte til RAI i Italien. 
 
Ved denne procedure besluttede Kommissionen at opdele disse klager om uforenelig og ulovlig 
støtte i to forskellige processer.  
 
Den ene vedrører ny støtte, hvor støtten, fordi den ikke er anmeldt, er ulovlig og kan være 
uforenelig. Den anden vedrører eksisterende støtte, hvor støtten ikke kan være ulovlig, men hvor 
spørgsmålet er, om støtteordningen skal justeres for i fremtiden at være forenelig. 
 
Denne opsplitning forsøger Kommissionen at fastholde i det videre forløb. 
 
Det kan opfattes som en beslutning, der rummer prioriteringer ud fra politiske overvejelser. Der 
synes nemlig at være en klar udvikling i den politisk følsomhed i forhold til den rækkefølge, 

 
850 Kommissionen har ændret nummerering af sine Beslutninger flere gange. På dette tidspunkt fik notificerede 
ordninger betegnelsen N, og de ikke-notificerede NN (non notifié). 
851 Se en længere og meget interessant skildring heraf hos Miert 2000 kapitel 13, s. 353-386. 
852 E 4/2005 Irland, pkt. 1. 
853 NN 2/2002 Tyskland, indledningen. 
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Kommissionen officielt tager fat på sagerne. Og det sker uanset tidspunktet for indgivelse og 
omfanget af de indgivne klager. 
 
Først undersøger Kommissionen en sag, hvor den finder, at der ikke er statsstøtte men 
kompensation (sagen om Portugals delfinansiering af RTP).  
 
Dernæst tager den fat på sager vedrørende supplerende tema-kanaler (Kinderkanal/Phoenix, og 
BBC News 24 – se senere). En negativ Beslutning i disse sager ville ikke være voldsomt belastende 
for den traditionelle levering af PSB i Medlemsstaterne, der var det politisk set mest følsomme. 
 
Herefter splitter den de store sager, således at den først betragter de mindre ad hoc-støtteordninger 
(Frankrig og Italien), medens den langt senere undersøger de virkeligt tunge problemer, der knytter 
sig til de støtteordninger, der har eksisteret længe før Rom-Traktaten blev indgået eller før 
Medlemsstaterne kom ind i Fællesskabet (f. eks. Frankrig, Italien, Tyskland, Holland, Portugal og 
Spanien – de eksisterende støtteordninger, som jeg ikke gennemgår i denne afhandling, da de ligger 
uden for min tidsafgrænsning). 
 
Begrundelserne for at åbne sagerne mod Frankrig og Italien skal jeg kort se nærmere på. Detaljerne 
vil senere blive gennemgået, når de endelige Beslutninger skal analyseres. 
 
16.5.1.Støtten til France 2 og France 3 
Sagen har nr. C 60/99 (ex NN 167/95) og Åbningsskrivelsen er optrykt i EFU 1999/C 340/57 af 21. 
november 1999. Interesserede parter kunne senest en måned herefter indsende bemærkninger. 
Baggrunden var to klager fra TF1 over ulovlig og uforenelig støtte til France 2 og France 3. 
 
Kommissionen vil som sagt udelukkende undersøge nye finansieringsordninger. Støtten via licens 
berøres ikke. Kommissionen indskrænker sig derfor til at se på to former for støtte: kapitaltilskud i 
1993 og 1994 til France 2 på tilsammen 410 mio. FFR og driftsstøtte i årene 1988-1994 på i alt 863 
til France 2 og på 574 mio. FFR til France 3. 
 
Kommissionen er ikke overbevist om, at kapitalindskuddet i France 2 er ydet på rent 
markedsøkonomiske betingelser (Det markedsøkonomiske Investorprincip, jfr. afsnit 11.9.1), da 
intet tydede på, at Frankrig ville være i stand til at få kapitalen forrentet på normale 
markedsbetingelser. Der er derfor muligvis tale om uforenelig støtte. Driftsstøtten kommenteres 
ikke nærmere. Driftsstøtte er i almindelig forbudt, så en kommentar var næppe nødvendig854. 
 
Da Kommissionen ikke var overbevist om, at ordningerne var forenelige, skulle artikel 88, stk. 2 
anvendes. Ingen af ordningerne var anmeldt, og Beslutningen om at indlede denne formelle 
undersøgelsesprocedure sluttes derfor med en henvisning til det brev, Kommissionen havde sendt til 
alle Medlemsstater den 22. februar 1995. Heri havde den indskærpet, at al ulovlig ydet støtte kan 
blive genstand for tilbagebetalingskrav inkl. renter (pkt. 61). Resumeet af brevet afsluttes med en 
henvisning til artikel 14 i den nyligt ikrafttrådte Procedureforordning 
(tilbagebetalingsbestemmelsen855). Samtidig gør Kommissionen opmærksom på, at denne 

 
854 Man kan derfor undre sig over, at de franske myndigheder yder denne støtte. Fordi de måske mente, at public service 
brodcasting ikke var omfattet af konkurrencebestemmelserne? 
855 Artikel 14, stk. 1 lyder således: “I negative beslutninger om ulovlig støtte bestemmer Kommissionen, at den 
pågældende medlemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at kræve støtten tilbagebetalt fra 
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procedure, der nu er indledt efter artikel 88, stk. 2, har suspenderende effekt i forhold til 
støtteudbetalingen. 
 
Det sidste er lidt pudsigt, fordi de to støtteordninger, Kommissionen undersøger, begge er ophørt i 
1994 (se Åbningsskrivelsens side 58), og der er derfor ingen løbende udbetalinger af ny støtte, der 
kunne suspenderes. 
 
Det, der adskiller TV 2-sagen fra sagerne angående ad hoc-støtte til Frankrig og Italien, er, at 
støtten til TV 2 fortsatte, medens Kommissionen gennemførte Den formelle 
Undersøgelsesprocedure. I alle tre tilfælde var der tale om løbende udbetaling af licens, men 
medens licens i det franske og italienske tilfælde var udbetaling af eksisterende støtte, var 
udbetalingen i TV 2-sagen udbetaling af ny støtte, der burde være stoppet, jfr. afsnit 12.1. 
 
Dog med den vigtige tilføjelse, at Medlemsstaten naturligvis kun skal suspendere støtten, hvis den 
mener, at det er en statsstøtte-ordning. Og fordi Kommissionen åbner Den formelle 
Undersøgelsesprocedure efter artikel 88, stk. 2, er det ikke sikkert, at det er en statsstøtteordning. 
Hvis Medlemsstaten er sikker på, at ordningen ikke er en statsstøtteordning, kan Medlemsstaten 
indbringe Kommissionens Beslutning om at åbne sagen via artikel 88, stk. 2 for Retten med påstand 
om annullering af Beslutningen. 
 
16.5.2. Støtte til RAI 
Denne ordning er nr. C 62/99 (ex NN 140/98) og Åbningsskrivelsen findes i EFT 1999/C 351/20 af 
4. december 1999. Baggrunden for sagen er en række klager fra Mediaset i 1996 og 1998. 
 
Igen undersøges tv-licensen ikke, problematikken gemmes til en sag om eksisterende støtte. Hvis 
den var medtaget, skulle støtteudbetalingen være stoppet. I stedet inddrages kun skattefritagelse ved 
opskrivning af RAI’s aktiver i 1993, konvertering af en koncessionsafgift til et langfristet lån og en 
kapitaltilførsel i 1992. Atter ordninger, hvor støtten ikke længere blev løbende udbetalt. 
 
Der var også klaget over nedsættelse af koncessionsafgifter med 75%, ydelse af et lån til et af RAI 
100% kontrolleret selskab (Cofiri Factor) og ydelse af et mellemfristet lån til RAI. Kommissionen 
havde besluttet, at disse sidste foranstaltninger ikke udgjorde statsstøtte. 
 
De tre første ordninger rummer imidlertid problemer. Skaffefritagelsen medfører en økonomisk 
fordel, som andre ikke får. Konverteringen af manglende betaling af koncessionsafgift til et 
langfristet lån på 9%, rummer også en fordel, fordi den normale rente var på 11,65%. Og 
kapitaltilførslen synes ikke at være en investering på normale markedsmæssige vilkår. 
 
Kommissionen er i tvivl med hensyn til, om disse statsstøtteordninger er forenelige med Traktaten, 
og derfor indledes denne procedure efter artikel 88, stk. 2. Proceduren har suspenderende virkning 
på udbetaling af fortsat statsstøtte, - hvad der dog ikke var aktuelt - og brevet og resuméet slutter 
som i Åbningsskrivelsen mod Frankrig: Ifølge Procedureforordningens artikel 14 kan ulovlig støtte 
kræves betalt tilbage, hvad også fremgår af brevet til Medlemsstaterne fra den 22. februar 1995, der 
desuden indskærpede kravet om rentebetaling856. 

 
støttemodtageren, i det følgende benævnt »beslutning om tilbagebetaling«. Kommissionen kræver ikke tilbagebetaling 
af støtten, hvis det vil være i modstrid med et generelt princip i fællesskabslovgivningen”. 
856 Brevet er optrykt i Optrykt i Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del IIA. Statsstøtteregler, 
gældende pr. 30. juni 1998, s. 70. 
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16.6. NN 88/98 – støtte til BBC News 24 
Beslutningen ligner meget Beslutningen i den tyske sag angående Kinderkanal og Phoenix857. Den 
er ifølge den officielle udgave truffet den 14. december 1999, men allerede den 29. september 
udsendte Kommissionen en pressemeddelelse med væsentlige dele af indholdet (IP/99/706). 
 
Udgangspunktet var en klage den 26. september 1997 fra BSkyB (Rupert Murdochs britiske tv-
selskab) over, at BBC agtede at oprette en 24 timers nyhedskanal, finansieret af licens og gratis for 
seerne. Der er tale om en supplerende tema-kanal til BBC’s to almene tv-kanaler, BBC 1 og BBC 2. 
Kanalen åbnede den 24. november 1997 (pkt. 12). Kanalen skulle udsendes både analogt og digitalt. 
 
Kommissionen fremhæver, at den i overensstemmelse med klageren ikke undersøger BBC’s public 
service-definition og finansiering i almindelighed, men udelukkende ser på forholdene omkring 
denne nye tema-kanal. 
 
Jeg skal ikke gennemgå hele forløbet i denne Beslutning, der er opbygget ganske som Beslutningen 
i NN 70/98 Tyskland, men fremhæve centrale ligheder og forskelle. 
 
16.6.1. Fordel 
Den britiske regering havde anført, at licensen til BBC News 24 ikke gav BBC nogen fordel, fordi 
de offentlige midler var en refundering for de udgifter, der var opstået via krav til BBC om 
opfyldelse af den nye public service-opgave. Dvs. kompensationsbetragtningen, der kan 
retfærdiggøre, at de britiske myndigheder ikke havde notificeret ordningen.  
 
Kommissionen afviser dette, men på et enkelt område kan man skimte den logik, der optrådte i 
sagen om Kinderkanal og Phoenix. Pointen er, at hvis den statslige ydelse svarer til markedsprisen, 
er der ikke statsstøtte.  
 
Kommissionen undersøger i pkt. 84, om den statslige ydelse til BBC News 24 ligger over 
markedsprisen, hvad der er hævdet af BSkyB.  
 
Konklusionen er, at selv om BBC har langt større udgifter, end BSkyB har til deres nyhedskanal 
SkyNews, er der ikke tale om overforbrug og overkompensation. BBC News 24 har nemlig 47 
kontorer spredt over jorden med 64 fuldtidsstillinger, medens SkyNews har 8 kontorer og CNN til 
sammenligning 34. BBC News 24 er ikke mindre “well run” end SkyNews, men BBC har andre 
kvalitetsnormer, og dette godkendes af Kommissionen. 
 
Kommissionen accepterer således, at forskellige kvalitetskrav til PSB kan medføre forskelle i den 
statslige støtte. 
 
Undersøgelsen af, om det er tale om en statsstøtteordning gennemføres i punkterne 20-32, og den 
rummer intet nyt i forhold til NN 79/98 Tyskland. 
 
16.6.2. Forenelighed 
Kompatibiliteten undersøges via artikel 87, stk. 3 litra d og artikel 86, stk. 2. Kulturundtagelsen 
forkastes, dels fordi de britisk myndigheder ikke have påberåbt sig den, dels fordi Kommissionen 

 
857 Den findes ikke i det officielle register hos Konkurrencedirektoratet, men er i FM’s arkiv. 
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ikke vil godkende, at den dækker indholdet i BBC News 24. Kommissionen mener, at “a 24-hour 
news channel is aimed more at fulfilling the information needs of UK citizens then at promoting 
culture or national heritage” (pkt. 36). 
 
Igen det snævre kulturbegreb, igen den ekskluderende tilgangsvinkel, hvorefter en tema-kanal ikke 
både kan opfylde kulturelle og oplysende behov, og igen usikkerhed om, hvordan Kommissionen 
beregner, at kanalen er “mere” oplysende end kulturel. 
 
Analysen af foreneligheden efter artikel 86, stk. 2 er opbygget som NN 79/98. Dvs. at analysen af 
støttens nødvendighed adskilles fra analysen af støttens størrelse.  
 
Obstruktions-testen gennemføres, og det oplyses i punkt 72-74, at BBC ikke må bringe reklamer i 
forbindelse med BBC News 24 og heller ikke kræve abonnementsafgifter fra kabel-selskaberne 
eller fra seerne. “Therefore, prohibiting these funds would make the performance of the particular 
task de facto impossible” (pkt. 74). 
 
BBC havde fremlagt revideret regnskab og budget for tjenesten, og Kommissionen fandt, at den del 
af den samlede licens, der gik til finansieringen af News 24, svarede til udgifterne. Kommissionen 
nævner her, at det er alle udgifter, der dækkes, ikke kun “de ekstra udgifter”, den ellers tidligere 
havde anvendt i analyserne, “as the service does not collect commercial revenues” (pkt. 86). En lidt 
ejendommelig argumentation, men kernen er, at Kommissionen anser alle udgifter for nødvendige 
for at løse opgaven. 
 
16.6.3. Definition 
Definitionen rummer også interessante pointer.  
 
I BBC’s “Royal Charter for the Continuance of the British Broadcasting Corporation” skelnes der 
mellem, at BBC skal levere nogle tjenester som “public service”, medens andre omtales som 
“Ancillary Services” (“supplerende tjenester”). BBC News 24 er pålagt BBC som en supplerende 
tjeneste (pkt. 11-14). 
 
Kommissionen finder, at dette er uden betydning. Det er op til Medlemsstaterne at definere og 
organisere public service-opgaven, som de vil. Om ordne “public service” indgår i betegnelsen 
spiller ingen rolle. Kommissionen skal udelukkende sikre sig, at der ikke findes misbrug i forhold 
til, om opgaven udgør en SGEI (pkt. 47). 
 
Dernæst anfører Kommissionen, at levering af nyheder i almindelighed kan betragtes som en 
tjeneste af almindelig økonomisk interesse858, og i dette specielle tilfælde vil en 24 timers 
nyhedskanal bidrage til at imødekomme de demokratiske og sociale behov i samfundet, som det 
anføres i Protokollen, idet den nye kanal fører til en bredere dækning af begivenheder og en mere 
dybtgående analyse. Desuden bidrager etableringen af endnu en 24 timers nyhedskanal – som der i 
Storbritannien fandtes fem af på dette tidspunkt859 – til opretholdelse af mediepluralismen, som det 
anføres i Protokollen, er en opgave for PSB. 
 

 
858 Med henblik på danske dagblades ofte fremførte påstand om, at de også leverer “public service“, skal det 
understreges, at en SGEI kræver, at opgaven er pålagt af de relevante myndigheder. Og et sådant pålæg vil alle 
dagblade sikkert bede sig fritaget for. Et pålæg medfører nemlig i princippet kontrol med, at opgaven udføres. 
859 SkyNews, CNN, Bloomberg Info TV, NBC og Euronews, se pkt. 89. 
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Kommissionen kan derfor ikke se noget misbrug af Medlemsstaternes kompetence til at definere 
public service-opgaven, “[...] taking into account also that the specific features of the service cannot 
be found in services provided by private operators. None of the available existing channels, in fact, 
is provided free of charge and with no advertising” (pkt. 53). 
 
Igen defineres tjenesten ikke alene ud fra et indhold og de behov, der skal imødekommen, men også 
ud fra sin finansieringsmåde. Ganske som i Beslutningen angående den tyske støtte til Kinderkanal 
og Phoenix. Her er et svagt ekko fra Discussionpaper. 
 
16.6.4. Fællesskabets interesse 
At BBC News 24 blev introduceret i november 1997 førte naturligvis til, at de eksisterende fem 
andre nyhedskanaler fik konkurrence om seerne. Konsekvenser blev uundgåeligt, at disse mistede i 
dækning, idet mange husstande afmeldte dem i kabel-tv-nettene. SkyNews gik fra i oktober 1997 at 
have 93% af kabel-husstandene til i april 1999 at dække 69%; NBC fik fra 56% til 25%; CNN fra 
81% til 61%, og helt katastrofalt blev det for Euronews: fra 51% til 7%. Bloomberg Info TV øgede 
til gengæld sin penetration fra 38% til 52%. Konsekvensen var naturligvis også en betragtelig 
nedgang i indtjening fra reklamer og abonnementsafgifter hos fire af kanalerne. 
 
Men Kommissionen anfører, at BBC News 24 har udvidet forbrugernes valgmuligheder, og 
effekten har ikke haft en sådan indflydelse på udviklingen i den pågældende sektor, at udviklingen 
af samhandel og konkurrence udelukkes. Som også fastslået i Beslutningen om Kinderkanal og 
Phoenix tillader støtte til levering af SGEI, at konkurrencen påvirkes i et vist omfang, uden at dette 
er i modstrid med Fællesskabets interesse. Kommissionen finder, at Fællesskabets interesse tillader 
etablering af den nye kanal (pkt. 100-103). 
 
16.6.5. Proceduren 
Der er tale om en ikke notificeret statsstøtteordning. Kommissionen “therefore regrets that the 
United Kingdom has put the State financing of the BBC 24-hour news channel into effect, contrary 
to Article 88(3) of the Treaty” (pkt. 104). 
 
Her er således en beklagelse, men ikke mere. 
 
16.7. Opsamling på de to Beslutninger 
De to Beslutninger fra 1999 indtager en helt særlig plads blandt Kommissionens Beslutninger 
angående statsstøtte til PSB. 
 
16.7.1. Obstruktion, definition og Fællesskabets interesse  
Jeg vil først pege på tre elementer, der er bemærkelsesværdige: 
 
• Obstruktionstesten. Det undersøges, om støtten er nødvendig for opfyldelse af den opgave som 
levering af PSB udgør. Dette sker uafhængig af en analyse af, hvor stor støtten skulle være for at 
dække de faktiske omkostninger ved levering af tjenesten. 
 
• Definitionen. Public service broadcasting defineres som en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse. Det afvises, at levering af en børnekanal, en dokumentarkanal og en nyhedskanal i 
tilstrækkeligt omfang bidrager til at fremme kulturen og opfylde samfundets kulturelle behov. 
Artikel 87, stk. 3, litra d kan derfor ikke anvendes til at sikre kompatibiliteten. Endvidere 
bestemmes en tjenestes karakteristika ikke blot ved dens indhold og de behov, den imødekommer, 
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men også af dens finansiering. Der lægges desuden op til, at tjenestens akkumulerede forskellighed 
fra eksisterende tjenester spiller en rolle for foreneligheden. 
 
• Fællesskabets interesse. Levering af public service brodcasting må i vidt omfang påvirke det 
marked, tjenesten optræder på. Det godkendes, at en PSB-kanal kan udkonkurrere eksisterende 
kanaler og kraftig reducere andre kanalers økonomiske indtjening. Det synes dog som om en 
fuldstændig udryddelse af andre konkurrenter ikke kan godkendes. Der skal stadigvæk være rum for 
udvikling af handel og konkurrence. 
 
16.7.2. Nye tjenester 
I forhold til traditionen for at levere public service brodacsting må de tre tema-kanaler siges at være 
en “ny tjeneste”. Der er tale om specialiserede kanaler, der kun dækker et udsnit af det brede 
programudbud, der findes i traditionelle, almene tv-knaler, der leverer PSB. Disse nye kanaler 
udsendes desuden via satellit og kabel, for BBC News 24 endda via digital satellit-transmission. 
Dvs. relativt nye transmissionsmetoder, som Kommissionen siden midten af 1980erne havde 
påskyndet.  
 
Men medens “gammeldags” PSB via adgang til landsdækkende terrestriske frekvenser stiller 
tjenesten universelt til rådighed, gælder dette næppe teoretisk og bestemt ikke i praksis for disse 
tema-kanaler. Satellit-distribution er teoretisk landsdækkende, hvis alle husstande havde mulighed 
for at opstille en individuel parabolantenne eller tilkoble sig et fællesantenneanlæg, hvor de tre 
kanalerne har must carry-status860. I praksis er dette ikke tilfældet. Dels var kabel-tv ikke særligt 
udbredt i Storbritannien, og selv i Tyskland var dækningen i bl.a. de gamle østområder lav. 
Desuden findes mange steder eksplicitte forbud imod private paraboler i kommunale lokalplaner og 
i bygningsreglementer.  
 
Kommissionen godkender tema-kanalerne som genuine public service-tjenester, dels fordi de udgør 
en tjeneste af almen økonomisk interesse, dels fordi de bidrager til at imødekomme de 
demokratiske, sociale og kulturelle behov og til at bevare mediepluralismen, som Protokollen havde 
fremhævet som sammenhængende med PSB. 
 
Kommissionen accepterer endvidere, at de kan sættes i verden, selvom der allerede findes tjenester, 
der ligner dem med hensyn til indhold og opfyldelse af behov. Men de adskiller sig via 
finansieringen: de er gratis for borgerne, der vil anvende dem861. 
 
16.7.3. Proceduren og artikel 88, stk. 3 
Jeg har fremhævet, at begge Beslutninger angår ikke-notificerede ordninger og lidt spidst påpeget, 
at Kommissionen ikke foretager sig meget i den forbindelse. 
 
Hvorfor påbyder den ikke stop for udbetaling af fortsat støtte? Procedureforordningen var trådt i 
kraft den 16. april 1999, og den rummer i artikel 11 stk. 1 en mulighed for at Kommissionen – efter 
at have hørt den pågældende Medlemsstat – kan vedtage en Beslutning, hvori den kræver stop for 
fortsat udbetaling af støtte, indtil Kommissionen får vedtaget en Beslutning om støttens 
forenelighed. Hvis den havde truffet en sådan Beslutning, ville den imidlertid på stedet have lukket 
alle tre kanaler. De var nemlig udelukkende finansieret af statsmidler. 
 

 
860 Jeg kan ikke se af tilgængelig dokumentation, om BBC News var must carry. De to tyske var det. 
861 Licens er ikke en betaling for at se en tv-kanal, men en apparatafgift. 
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Kommissionen befandt sig imidlertid i begge Beslutninger i Den indledende Undersøgelsesfase, og 
den havde ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at der var tale om forenelige støtteordninger. 
Havde den været det, skulle den gå til Den formelle Undersøgelsesfase, og her kunne spørgsmålet 
om ikke-forenelighed komme på tale. Forenelige støtteordninger, der er ulovlige, skal sanktioneres 
ved nationale domstole, ikke af Kommissionen. Kun, hvis en ny ordning er både ulovlig og 
uforenelig, skal Kommissionen kræve stop for udbetaling og tilbagebetaling af udbetalt støtte 
(Procedureforordningens artikel 14).  
 
Endelig bemærker jeg, at den licensfinansiering, alle tre tv-kanaler modtog, og som deres 
“moderkanaler” også fik, betragtes som nye støtteordninger og ikke som en udvidelse af den gamle 
eksisterende ordning. Problematikken optræder også i TV 2-sagen, jfr. afsnit 21.4.6. 
 
16.8. Flere klager, flere spørgsmål i Europa-Parlamentet 
I september 1999 havde Kommissionen som nævnt truffet tre Beslutninger om public service 
brodcasting, men presset fra konkurrenter og disses allierede i Europa-Parlamentet fortsatte. Jeg 
slutter dette kapitel 16 med en analyse af den centrale “Meddelelse om statsstøtte til public service 
brodcasting” fra november 2001, men inden jeg analyserer den, vil jeg redegøre for det politiske 
pres, Kommissionen blev udsat for op til denne Meddelelse. 
 
Fra Beslutningen om statsstøtte til BBC News 24 den 29. september 1999 og frem til vedtagelse af 
Meddelelsen om statsstøtte til PSB den 15. november 2001, kom presset mod Kommissionen fra 
fire sider. 
 
For det første anmodede Det europæiske Råd flere gange Kommissionen om at komme med udspil 
til en generel Beslutning om tjenester af almindelig økonomisk interesse. Heri ville public service 
broadcasting indgå som et specialtilfælde.  
 
For det andet indløb der stadigvæk nye klager over påstået ulovlig og/eller uforenelig statsstøtte til 
PSB. I oktober 1999 fremsendte British Internet Publichers Alliance (BIPA) en klage til 
Kommissionen over, at BBC modtog ulovlig og uforenelig statsstøtte til sine Internetaktiviteter. Der 
var tale om unfair krydssubsidiering, der umuliggjorde fremvæksten af en privat, konkurrerende 
Internet-branche862. I april 2000 kom SBS’s klage over ulovlig og uforenelig statsstøtte til TV 
2/Danmark863, der i august blev fulgt af nye klager over statsstøtte til ZDF’s Medienpark i 
Tyskland864. Der var nu klager angående statsstøtte til public service brodcasting i ni af EU’s 
Medlemsstater. 
 
For det tredje forløb retssagerne mod Kommissionens Beslutninger ikke som Kommissionen kunne 
ønske det. I maj 2000 blev Kommissionen igen dømt for nøl, nu i sagen T-46/97 SIC mod 
Kommissionen (Sml. 2000, II-2125), og i januar 2001 fulgte SIC dette op ved officielt at spørge 
Kommissionen om, hvad den agtede at gøre for at følge dommen, der havde annulleret 
Kommissionens Beslutning865. Og endelig tabte Kommissionen sine appeller i sagerne C-302/99P 
Kommissionen v TF1 (Sml. 2001, I-5603) og C-308/99P Frankrig mod TF1, hvor Kommissionen 
(og Frankrig) havde ønsket Rettens dom i T-17/96 TF1 mod Kommissionen delvist annulleret. 
 

 
862 Kilder er BIPA 2000 og ACT 2004, s. 29. 
863 Se C 2/03 (ex NN 22/02) Danmark pkt. 1 
864 NN 2/2002 Tyskland (ZDF Medienpark),s. 1. 
865 Se T-297/01 SIC mod Kommissionen, Sml. 2004, II-743,  pkt. 13 
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For det fjerde fortsatte parlamentarikerne i Europe-Parlamentet deres spørgsmål angående 
Kommissionens langsommelighed i statsstøttesager og public service brodcasting. Der blev spurgt 
til sager vedrørende statsstøtte i Italien, Danmark, Sverige, Holland og Irland866. 
 
Raffaele Costa (PPE-DE) spurgte Kommissionen den 29. september 1999, hvor langt den var 
kommer i sagerne om støtte til RAI i Italien867. Og hun spurgte endvidere, om Kommissionen var 
opmærksom på, at RAI “bruger uhyrlige summer til banale og lidet åndsdannende programmer og 
til stærkt tendentiøse politiske og/eller kulturelle programmer”. Mario Monto svarede i november, 
at Kommissionen havde beslutte at indlede den formelle undersøgelsesprocedure imod Italien. På 
det andet spørgsmål måtte han oplyse, at Kommissionen ingen kompetence har til at vurdere 
kvaliteten og indholdet i RAI’s tv-programmer. Kommissionen skal undersøge, om RAI’s 
statsmidler står i et rimeligt forhold til dens nettoudgifter ved at opfylde public service-
forpligtelserne. 
 
Raffaele Costa fulgte det sidste op ved den 13. december 1999 at spørge til Kommissionens 
opfattelse af forholdet mellem RAI’s overordentligt høje nettoomkostninger og statsstøtten. Monti 
svarer den 5. januar 2000, at Kommissionen endnu ikke har afsluttet sin analyse af, om licens til 
RAI udgjorde eksisterende støtte868. 
 
I juni 2000 kom Danmark på dagsordenen i Parlamentet. Karen Riis-Jørgensen, Venstre spurgte til, 
hvornår Kommissionen forventer at være kommet frem til en afgørelse i sagen om klage over 
“konkurrenceforvridning og sammenblanding af licens- og reklameindtægter foretaget af TV 2”869. 
Monti måtte igen svare, at sagen var kompliceret, og at Kommissionen var ved at undersøge, om det 
skulle rejses en Artikel 88, stk. 2-undersøgelse, men at det endnu ikke var muligt at sige, hvornår 
der vil foreligge en Beslutning. 
 
Derefter var det en svensk parlamentarikers tur til spørge til forholdene i Sverige. Hvad agtede 
Kommissionen at foretage sig “for at standse yderligere målrettet statsstøtte til SVT og SR, hvilket 
hæmmer konkurrencen i Sverige”. Det var Lisbeth Grönfeldt Bergmann (PPE-DE), der havde stillet 
spørgsmålet den 20. september 2000870. Hun pegede på, at SVT var lovet yderligere 500 mio. SKR 
om året, og at SVT var fritaget for at betale sendeafgifter, hvad konkurrenten TV 4 skulle. Monti 
kunne hertil svare, at “Kommissionen har endnu [!] ikke modtaget klager over 
konkurrenceforvridning på grund af statsstøtte til svensk radio og tv (SR og SVT)”871. Han henviste 
desuden til, at “public service broadcasting spiller en vigtig rolle i det moderne samfund: de 
fremmer den kulturelle mangfoldighed i landene og tilbyder uddannelses- og 
underholdningsprogrammer af god kvalitet, objektive nyhedsprogrammer og sikrer pluralisme”. Et 
skjult citat fra Oreja-rapporten, der også senere dukker op igen i Meddelelsen om statsstøtte til PSB. 
 
Så kom turen til Holland. Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) stillede tre spørgsmål den 23. november 
2000 angående den hollandsk medielovgivning, herunder specielt om forholdet mellem de 

 
866 Jeg tør ikke love, at jeg har opdaget alle spørgsmål angående statsstøtte og PSB. Søgemulighederne på 
parlamentariske spørgsmål på dette tidlige tidspunkt er ikke optimale. 
867 E-1701/99, EFT 2000/C 203E/034. 
868 E-2353/99, EFT 2000/C 203E/213. Når Kommissionen har vanskeligheder ved dette, må det skyldes at den er 
usikker på, om licensordningen er ændret så meget, at den er blevet til ny støtte. 
869 E-1992/00, EFT 2001/C 72E/207. Det ser ifølge Infomedia ikke ud til, at nogle danske medier opdagede, at der var 
en mulig sag imod TV 2/Danmark. 
870 P-3036/00, EFT 2001/C 113E/255 
871 Jeg har heller ikke fundet nogle klager om statsstøtte til PSB i Sverige. 
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offentlige og private broadcastere872. Blev konkurrenceartiklerne i Traktaten overholdt, og hvad 
ville Kommissionen gøre i den forbindelse? Monti svarede den 15. februar 2001, at Kommissionen 
ikke på nuværende tidspunkt kunne svare på det ærede medlems spørgsmål, men at den “til sin tid 
[... vil] vurdere alle virkninger af EF-traktatens krav på radiospredningssektoren. Hvad 
statsstøtteaspektet angår, har Kommissionen planer om at afklare sin stilling i en meddelelse i løbet 
af indeværende år”. 
 
Det er første gang, Kommissionen annoncerer et sådan Meddelelse. Den havde tidligere i januar 
1999 (efter Diskussionspapirets kuldsejling) afvist at gøre det, idet den ville forholde sig til 
spørgsmålet i sag-til-sag Beslutninger (afsnit 16.2.2). 
 
Endelig kom der i april 2000, marts 2001 og maj 2001 spørgsmål fra John McCartin (PPE-DE) 
vedrørende Irland873. Han ønsker først i sit spørgsmål i marts 2001 oplyst, hvad der var sket med 
den klage over statsstøtte til RTÉ, han havde spurgt til i april 2000874. Desuden ville han vide, om 
Kommissionen mente, at det var tilfredsstillende, “at der er gået to år siden klagen blev indgivet, og 
at Kommissionen stadig ikke har truffet nogen afgørelse?”875. Mario Monti svarede, at public 
service broadcasting “er et meget komplekst område, for hvilket Kommissionen må finde en afvejet 
løsning, som garanterer såvel Medlemsstaternes ret til at tilbyde offentlig radio- og tv-virksomhed 
som private operatørers ret til fair konkurrence”.  
 
Endelig opsummerer Konkurrencekommissær Mario Monti på baggrund af John McCartins 
spørgsmål udviklingen i klagesagerne således: “På statsstøtteområdet har Kommissionen modtaget 
klager fra Danmark, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Østrig, Portugal og UK 
vedrørende statsstøttede radio- og tv-stationer” 876. Han oplyste endelig,  at “Kommissionen 
undersøger alle de sager om konkurrencebegrænsning, som den får forelagt”.  
 
Sandelig et trøstens ord. 
 
16.9. Åbning af sag mod Portugal samt anmodning om oplysninger 
I november 2001 henvendte Kommissionen sig til de portugisiske myndigheder angående mulig 
statsstøtte til RTP. Det skete i to breve, der angik dels den påståede eksisterende støtteordning (brev 
af 7. november 2001), dels nogle nye ad hoc-støtteordninger (brev af 13. november 2001).  Brevet 
fra 13. november 2001 rummede en Åbningsskrivelse angående ad hoc-støtteordningerne. Der var 
således tale om at opdele sagskomplekset angående mulig støtte til RTP i to sager, ganske som det 
tidligere var sket for Frankrigs og Italiens vedkommende (se afsnit 16.5)877. 

 
872 E-3653/00, EFT 2001/C 187/023 og E-3654/00, EFT 2001/C 187E/024 samt E3655/00, EFT 2001/C 187E/24. 
873 E-0866/01, EFT 2001/C 340E/126 og E-1536/01, EFT 2001/C 350E/182. 
874 Den danske tekst er mild: “Hvilken udvikling er der sket med hensyn til denne vigtige klage?”. Den engelske skarp: 
“What progress, if any, has been made in respect of this important complaint?”.  
875 McCartin skulle komme til at vente til 27. februar 2008 før Kommissionen traf en Beslutning. Se E 4/2005 Irland. 
876 Monti har glemt Tyskland. I alt var der således på dette tidspunkt ikke-afsluttede klagesager angående PSB i 10 EU-
lande. 
877 Brevene reddede Kommissionen for endnu en gang at blive dømt for nøl i den portugisiske sag. SIC havde efter 
dommen den 10. maj 2000 T-46/97 SIC den 3. januar 2001 bedt Kommissionen fortælle, hvad den gjorde for at opfylde 
SIC-dommen. Den 26. juli, da der stadigvæk ikke skete noget, henviste SIC til passivitetsartiklen 232’s stk. 2 og artikel 
233 og opfordrede Kommissionen til at handle samt til at åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure mod Portugals 
støtte til RTP. Da der ikke skete noget inden for fristen på to måneder, anlagde SIC passivitetssag mod Kommissionen i 
to sager den 6. december 2001 – en om ad hoc-støtte (T-297/01) og en om eksisterende støtte (T-298/01 SIC, begge i 
Sml. 2004, II-743). Kommissionen havde som nævnt på det tidspunkt åbnet Den formelle Undersøgelsesprocedure 
imod ad hoc-støtten, men først meddelt det til SIC den 8. januar 2002. Retten fandt i sin dom i de forenede sager fra 19. 
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Den første sag - NN 131/A/01, NN 85/A/01 og NN 94/A/99, se EFT 2002/C 98/2 af 23. april 2002 - 
rummer et påbud om oplysninger ifølge artikel 10, stk. 3 i Procedureforordningen om de årlige 
kompensationsbetalinger til RTP (se afsnit 12.7.4). Baggrunden var tre klager fra den private tv-
station SIC i 1993, 1996 og 1997, hvoraf jeg tidligere har gennemgået Kommissionen første 
behandling af de to.  
 
Det andet brev fra 13. november 2001 var en Åbningsskrivelse, der indledte Den formelle 
Undersøgelsesprocedure. Det vedrørte en række mulige ad hoc-støtteordninger, samlet som sagerne 
C 85/2001 (ex NN 133/B/01, NN 85/B/2001 og NN 94/B/99, se EFT 2002/C 85/9 af 9. april 2002). 
Baggrunden var de samme klager fra SIC, som jeg tidligere har nævnt. Sagen vedrører de ad hoc-
ordninger, der tidligere er gennemgået i afsnit 12.7.4, men da Retten havde annulleret 
Kommissionen Beslutning i T-46/97 SIC, måtte den rejse dem igen. Det skete altså 18 måneder 
efter domsafsigelsen. 
 
16.10. Kommissionens “Meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-
radio- og tv-virksomhed” fra 2001 
 
16.10.1. Forhistorien 
Som fortalt havde Kommissionen i oktober 1998 trukket sit forslag til en Meddelelse om de 
principper, den ville anvende ved evaluering af statsstøtte til PSB, tilbage og oplyst, at den herefter 
ville se på de indkomne klager som individuelle sager. Men der var mange af dem og flere kom 
løbende til. To problemer stod centralt i alle sagerne: definition af opgaven og finansieringens 
størrelse. Kommissionen tog midt i 2000 de indledende skridt til en generel tilgang ved at vedtage 
et revideret Direktiv om de økonomiske forbindelser mellem Medlemsstaterne og de offentlige 
virksomheder, og ved at udsende en Meddelelse om bl.a. definition af tjenester af almindelig 
økonomisk interesse. 
 
Direktivet var en ændring af det gamle Transparensdirektiv fra 1980, der senest var ændret i 1993, 
jfr. afsnit 12.1. Det blev vedtaget den 26. juli 2000 efter, at Kommissionen havde haft et udkast til 
høring i december 1999878. Tidligere havde det ikke omfattet public service broadcasting, men det 
kom det nu til jfr. betragtning 5 i Direktivet (se senere i afsnit 19.4).  En public service broadcaster 
skulle herefter føre særskilte regnskaber for de kommercielle indtægter og for den ydede statsstøtte. 
Herved ville Kommissionen får de nødvendige oplysninger til brug for sin kontrolvirksomhed. 
 

 
februar 2004, at SIC var berettiget til at anlægge sagen T-297/01, men at sagen havde mistet sin genstand ved 
Kommissionen Åbningsskrivelse af 13. november 2001. SIC tabte derfor denne sag. I sagen om eksisterende støtte 
fandt Retten, at Kommissionen ved brevet af 7. november 2001 og især i et opfølgende brev af 30. september 2003, der 
henviste til Procedureforordningens artikel 17, stk. 2, havde markeret, at den undersøgte statsstøtten som eksisterende 
støtte efter artikel 88, stk. 1, og at den derfor handlede – om end sent. Hermed blev også den sag uden genstand, før 
dommen faldt den 19. februar 2004.  Retten udtalte bl.a.: “Uanset hvor beklagelig Kommissionens adfærd i forbindelse 
med behandlingen af sagsøgerens klager måtte forekomme …” – kan den ikke tage stilling til, om Kommissionen har 
været for længe om at behandle sagen, da den nåede at træffe en afgørelse, inden domme faldt. Men Retten kritiserede 
Kommissionen indirekte ved at dømme, at Kommissionen skulle betale alle sagsomkostningerne (pkt. 57 og 62). 
878 Den officielle titel er “Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 om ændring af direktiv 80/73/EØF om 
gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder”, EFT 
2000/L 193/75 af 29. juli 2000. Høringsdokumentet findes i EFT 1999/C 377/2 af 29. december 1999. En af forskellene 
er den eksplicitte inddragelse af public service brodcasting. 
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Næste initiativ var udsendelse Meddelelsen om Forsyningspligtydelser i Europa (KOM(2000) 580 
af 20. september 2000), der var en revision af den tidligere Meddelelse fra 1996 om samme emne, 
jfr. afsnit 12.9. Deri skrev Kommissionen nu om definitionsretten, at det primært henhører til 
Medlemsstaternes kompetence at definere, hvad de forstår ved tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, og denne definition kun kan underkastes kontrol af, “at den ikke er behæftet 
med tydelige fejl”. En evt. tvivl skulle altså komme Medlemsstaten til gode. Men public service-
opgaven skulle under alle omstændigheder var klart defineret af Medlemsstaten, der i vidt omfang 
selv kunne udforme sin politik på området (pkt. 22). Medlemsstaterne kunne selv beslutte om og 
evt. hvordan, der skal etableres en public service broadcasting-viksomhed på deres område, og i 
tilknytning hertil citerede Kommissionen næste hele Amsterdam-Protokollen ordret, s. 36-37, hvad 
den også gjorde i den udsendte pressemeddelelse (IP/00/73 af 12. juli 2000). 
 
Den 15. november 2001 blev Meddelelen offentliggjort i De europæiske Fællesskabers Tidende. 
Det skete efter en høring af Medlemsstaterne om et udkast, der blev tilsendt dem i juni 2001. 
Danmark deltog aktivt i processen, men desværre er alle de tilknyttede dokumenter, der er 
journaliserede, bortkommet (brev fra Kulturministeriet til Frands Mortensen af 18. oktober 2018. I 
FM’s arkiv). 
 
En Meddelelse som denne (2001-Meddelelsen, se EUT 2001/C 320/5-11 af 15. november 2001) er 
oplysning til Medlemsstaterne om, hvordan Kommissionen vil fortolke statsstøttereglerne, når den 
undersøger foreneligheden af en PSB-ordning. Meddelelsen redegør for Kommissionens 
fremgangsmåde ved evalueringen, og den viser prioriteringerne. Meddelelsen kan i sig selv ikke 
pålægge Medlemsstaterne ekstra byrder eller stille ekstra krav i forhold til Traktaten og den afledte 
ret.  
 
Til gengæld synes det som om Meddelelsen giver private kommercielle aktører på broadcast-
markedet nogle klagemuligheder. Kommissionen skriver således, at det ikke er nok, at en 
broadcaster har fået pålagt at levere public service broadcasting, men at der også skal være en 
myndighed eller et udpeget organ, der kontrollerer opfyldelse af opgaven (pkt. 41). Konkurrenter til 
public service broadcastere har flere gange forsøgt at anvende formuleringen imod Kommissionen. 
 
I sagen T-442/03 SIC v Kommissionen fremgår det af resuméet af søgsmålsgrundene i Den 
europæiske Unions Tidende (2004/C 71/59) at “[s]agsøgeren har endvidere med hensyn til RTP’s 
ydelse af public service, anført, at Kommissionens beslutning ikke er begrundet i nogen skriftlig 
dokumentation for, at RTP faktisk har opfyldt den public service-opgave, som staten havde pålagt 
den […]”.  
 
Baggrunden var, som jeg tidligere har anført, at der ikke i Portugal fandtes noget tilsyn med, at 
PSB-opgaven blev udført. Her forsøges Meddelelsens ønske om dokumentation for udførelse af 
opgaven således vendt imod Kommissionens Beslutning879. Kommissionen skulle således ikke have 
levet op til sine egne krav. 
 
16.10.2. Strukturen i Meddelelsen 

 
879 Men kunne muligvis gennemføre den argumentation, at pålæg om at levere en SGEI, hvortil der knyttes en statslig 
økonomisk ydelse, i sig selv kræver, at opgaven udføres som defineret, for at støtten skal være forenelig. I så fald findes 
kravet om uafhængigt tilsyn ikke kun i Kommissionens Meddelelse, men er implicit til stede i Traktaten. Jfr. her 
Generaladvokat Jacobs’ argumentation i C-475/99 Ambulanz Glöckner, hans forslag I-8094 af 17. maj 2001 pkt. 174-
189. 
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Meddelelsen kom som nævnt efter en lang række klager angående støtte til public service 
broadcasting i ti lande. Kommissionen havde ikke nogen større erfaring med den slags 
Beslutninger. Der var tre. Heraf var Beslutningen i RTP-sagen endda lidt speciel, idet den 
omfattede stillingtagen til finansiering af tjenester, der ikke normalt udgør det centrale og 
vanskelige ved vurderingen af statslige ydelser til udførelse af PSB. Desuden var Kommissionens 
tilgangsvinklen den, at der ikke var tale om statsstøtte, hvorfor en række analyser af betingelsen for 
opfyldelse af artikel 87, stk. 1 og eventuelle forenelighedsundersøgelser ikke indgik i Beslutningen 
(jfr. afsnit 12.7). 
 
Meddelelsen er derfor i opbygningen knyttet tæt til den struktur, der var fælles for de to 
Beslutninger fra 1999, Beslutningen om statsstøtte til Kinderkanal/Phoenix og til BBC News 24. 
 
Meddelelsen starter med at opregne det lovmæssige grundlag, Kommissionen vil anvende ved sine 
kommende evalueringer. Det er ikke overraskende artiklerne om statsstøtte (87-88) og om SGEI (16 
og 86, stk. 2) samt kulturartiklen (161). Amsterdam-Protokollen indtager endvidere en 
fremtrædende plads. 
 
Der henvises til Direktivet om Fjernsyn uden Grænser, men bortset fra henvisningen spiller det 
ingen rolle. Det gør derimod Transparensdirektivet i dets modificerede udgave fra 2000 (se senere i 
19.4). 
 
Kommissionen citerer endvidere fra Oreja-rapporten fra 1998, der fremhævede PSB’s positive rolle 
for at formidle den kulturelle mangfoldighed og til at tilbyde undervisningsprogrammer, objektiv 
information samt kvalitetsunderholdning (“to inform, to educate and to entertain” som John Reith 
ville have sagt det). 
 
Endelig spiller “Reprimanden” fra november 1998/januar 1999 (jfr. afsnit 16.2.4) en betydelig rolle. 
 
Strukturen, der senere bliver skelettet i den almindelige fremgangsmåde for Kommissionens 
analyse af nye statsstøttesager angående PSB, er således: 
 
1. Er der tale om statsmidler og kan beslutningen om at anvende dem tilskrives staten?  
2. Udgør dette en fordel for visse virksomheder? 
3. Påvirker det samhandelen? 
 
Hvis disse betingelser er opfyldt, er der tale om en statsstøtteordning. 
 
4. Er det en eksisterende eller en ny støtteordning? 
5. Kan undtagelserne i artikel 87, stk. 2 og 3 anvendes? (Nogle gange springes dette punkt over, og 
der gås efter 4 direkte til 6).  
6. Kan artikel 86, stk. 2 anvendes? 
 
Her undersøges i princippet fire forhold: 
 
7. Definition. 
8. Mandat. 
9. Obstruktion og proportionalitet af støtten. Ved proportionalitetstesten undersøges de faktiske 
omkostningerne (og ikke kun “de ekstra”) til at levere PSB, og de forholdes til statsstøtten. Det 
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kontrolleres, om der er overkompensation, og om der er tegn på dumping af reklamepriser og evt. 
ved salg af programmer og rettigheder. 
10. Påvirkning af samhandel og fællesskabets interesse. 
11. Endelig erklæres den nye ordning for at være kompatibel via undtagelsen i artikel 86, stk. 2. I 
enkelte tilfælde påpeges overkompensation, og det overkompenserede beløb skal betales tilbage, 
hvis ordningen ikke er anmeldt. 
 
Dette er skelettet i alle Beslutninger angående ny støtte til public service broadcasting.  Jeg 
analyserer nu nærmere nogle centrale punkter, som der senere vil opstå vanskeligheder i forhold til. 
 
16.10.2. Statsmidler og licens 
Kommissionen anfører, at licensafgifter “normalt [kan] tilskrives de offentlige myndigheder og 
involverer overførsel af statsmidler” (pkt. 17). I de to Beslutninger angående Kinderkanal/Phoenix 
og BBC News 24 havde Kommissionen angiveligt uimodsagt af Storbritannien og Tyskland 
fastslået, at licens var statsmidler. Det er senere anfægtet af Tyskland i en anden sag880, og Danmark 
henviser i TV 2-sagen C 2/2003 med Beslutning 19. maj 2004 til dommen i C-379/98 
PreussenElektra, Sml. 2001, I-2099, som begrundelse for, at licens ikke er statsmidler. 
PreussenElektra-sagen gennemgås i afsnit 19.2. 
 
16.10.3. Statsstøtte – offentligt udbud? 
Meddelelsen omtaler ikke muligheden for, at en statslig økonomisk ydelse til en broadcaster kunne 
være kompensation, hvis opgaven havde været i offentligt udbud. Den tilgangsvinkel, der eksplicit 
blev fremført i Beslutningen om Kinderkanal/Phoenic (og implicit i BBC News 24-sagen), er 
opgivet. Statsstøttebetragtningen er nu den eneste tilgangsvinkel. Først efter Altmark-dommen fra 
juli 2003 kommer denne problematik igen på banen. 
 
16.10.4. Definitionen og kulturbestemmelsen 
 Den snævre kulturopfattelse slås fast med syvtommersøm. Jeg citerer: 
 
“Det skal bemærkes, at bestemmelserne om undtagelse fra forbuddet mod statsstøtte skal anvendes 
strikt. Begrebet »kultur« efter artikel 87, stk. 3, litra d), skal derfor fortolkes 
restriktivt. Som Kommissionen anførte i KinderKanal og Phoenix-beslutningen må de 
uddannelsesmæssige og demokratiske behov i en Medlemsstat ikke sammenblandes med 
fremme af kulturen [...]. Det skal i den henseende bemærkes, at der i Protokollen sondres mellem de 
kulturelle, sociale og demokratiske behov i de enkelte samfund. Uddannelse kan selvfølgelig have 
et kulturelt aspekt”. 
 
Protokollens formulering gøres nu til en “sondring” [engelsk distinguishes, tysk unterscheiden] 
hvorved Kommissionen påtager sig ret til at spille opfyldelse af det ene behov i samfundet ud mod 
opfyldelse af det andet. Jeg mener ikke, at Kommissionen argumenterer tilstrækkeligt for, at det er 
en “sondring”. Snarere ville jeg mene, at dommen i C-491/01 The Queen, Sml. I-11550 af 10. 
december 2002 kan bruges til at vise, at der her er grundlag for at anvende både artikel 86, stk. 2 og 
artikel 87, stk. 3, litra d:  
 
“Hvis det godtgøres, at der med retsakten samtidigt forfølges flere formål, der på uadskillelig måde 
er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte i forhold til et andet, 

 
880 I sagen E 3/2005, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_E3_2005. 
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kan en sådan retsakt dog undtagelsesvis vedtages med de dertil svarende forskellige 
hjemmelsgrundlag” (præmis 94, jeg fremhæver). Og netop public service broadcasting og 
Protokollen viser, at opfyldelse af disse behov er indbyrdes forbundne på en uadskillelig måde. 
 
EBU har i en kommentar fra maj 2002881 anført, at i den almindelige opfattelse af ordet “kultur” 
indgår det i public service broadcasting. Og at Protokollen ved at henvise til samfundets behov på 
dette område tager hensyn til public service-opgavens dynamiske karakter, samt at Protokollen 
derfor på ingen måde kræver, at disse tre aspekter af opgaven adskilles. 
 
Da Kommissionen imidlertid opretholder en snæver kulturopfattelse, undersøger den som regel slet 
ikke, om denne bestemmelse kan anvende ved forenelighedsanalysen. Og det til trods for, at den 
selv i Meddelelsens pkt. 5 citerer sin Meddelelse fra 2000 om Forsyningspligtydelser i Europa 
(KOM (2000) 580), der understreger, at PSB er “omfattet af særlige regulativer i almenhedens 
interesse. Denne regulering er baseret på fælles værdier som […] fremme af kulturel og sproglig 
mangfoldighed […]”. 
 
Så vidt jeg ved, er denne problematiske tilgangsvinkel aldrig prøvet ved Retten eller Domstolen. 
 
16.10.5. Obstruktionstesten 
Kommissionen anfører i pkt. 29, litra iii, at “anvendelsen af traktatens konkurrenceregler (i dette 
tilfælde forbudet mod statsstøtte) skal være hindrende for udførelsen af den særlige tjeneste, det er 
pålagt virksomheden at udføre”. 
 
Dette er i overensstemmelse med de to Beslutninger fra 1999. Men denne test udføres så godt som 
aldrig senere. Kommissionen skriver derimod: “Når Kommissionen skal gennemføre 
proportionalitetstesten er udgangspunktet, at statslig finansiering normalt er nødvendig, for at 
virksomheden kan udføre public service-opgaven” (pkt. 57, jeg fremhæver). 
 
Obstruktionstesten kan ikke tage udgangspunkt i, at støtte er nødvendig, men det skal konkret 
undersøges og dokumenteres, at den er nødvendig. Det kræver en sammenligning mellem de ikke-
statslige indtægter og de krævede udgifter til løsning af opgaven, og kun hvis opgaven ikke kan 
udføres under disse betingelser på en måde, så virksomheden “bevarer sin finansielle ligevægt”, er 
statsstøtte nødvendig. 
 
Det er let at udføre denne test, hvis der er tale om en enstrenget statslig finansiering, som det f.eks. 
var tilfældet i BBC News 24-sagen. Er der tale om dual finansiering som i TV 2-sagen, er det 
imidlertid meget vanskeligt.  
 
Hvis public service-opgaven er defineret med den præcision882, som Kommissionen forlanger, står 
man med følgende problemer, når der er tale om dual finansiering: 
 

 
881 “Comments on the Communication from the Commission ”on the application of State aid rules to public service 
broadcasting”. Findes på http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_comments_state_aid_rules_tcm6-4395.pdf. 
882 “Definitionen af public service-opgaven skal være så præcis som mulig. Den bør ikke give anledning til tvivl om, 
hvorvidt Medlemsstat mener, at en given aktivitet udført af den udpegede operatør falder ind under public 
serviceopgaven” (pkt. 37).  
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I tilknytning til udførelse af public service-opgaven genereres indtægter, der er forbundet hermed. 
Det er for størstedelens vedkommende reklame- og evt. sponsorindtægter. Desuden skaffes mindre 
beløb via salg af programmer, virksomheden selv har (fået) produceret for at løse opgaven. 
 
Den nøjagtige størrelse af dette kommercielt indtjente beløb kan ikke fastlægges i forvejen, men det 
er meningen, at beløbet skal modregnes i et evt. behov for statsstøtte. Er beløbet tilstrækkeligt stort, 
bliver det større eller lig med udgifterne til at udføre opgaven, og resultatet er da, at statsstøtten er 
unødvendig. Dette har været tilfældet for den private, britiske public service broadcaster ITV i flere 
årtier, der derfor ikke har haft behov for statsstøtte. 
 
Resultatets størrelse er afhængig af udgifterne til især programmerne, set i forhold til indtjeningen, 
der især afhænger af størrelsen og sammensætningen af seergrupperne. 
 
Kvalitetsprogrammer er oftest kostbare, men de kan i nogle tilfælde medføre så høje seertal, at de 
løber rundt. Som regel vil en public service-opgave rumme kvalitetskrav, som der ikke kan sættes 
nøjagtige tal på – jfr. den portugisiske sag i afsnit 12.7.4-6. F.eks. tæller DR’s ambitiøse 
fiktionsserier på DR1 om søndagen i forbindelse med den uafhængige kontrol på linje med TV 
2/Danmarks ubetvivleligt mindre ambitiøse og billigere fiktionsserier. Den kontrol med kvaliteten, 
der kræves, skal ifølge Kommissionens Meddelelse udføres af Medlemsstaterne (pkt. 41). Via et 
sådant tilsyn kan Medlemsstaterne kontrolorganer således uden Kommissionens vidende skue op og 
ned på behovet for statsstøtte, og dertil kommer, at dele af opgaven på denne måde ikke fastlægges 
via et mandat og af den myndighed, der udsteder mandatet, men af den uafhængige 
kontrolmyndighed. 
 
Indtjeningen er bl.a. afhængig af mængden og arten af seere, og de er igen afhængige af 
programkvaliteten og programstrukturen (the schedule) samt af den konkurrence, der kommer fra 
private, reklamefinansierede konkurrenter og evt. andre virksomheder med public service-
forpligtelser. 
 
En konkret vurdering af støttens nødvendighed for en potentielt dualt finansieret public service 
broadcaster kræver således overblik over arten og mængden af programmerne, deres mulighed for 
at nå et nærmere defineret publikum, konkurrencesituationen og programmernes nødvendige 
kvalitet for at nå den optimale share og reach, der sikrer både indtjening og opfyldelse af public 
service-kravene. De programmer, der ikke er nødvendige for at opfylde PS-opgaven, må ikke indgå 
i denne betragtning.  
 
En påvisning af nødvendigheden af statsstøtte er derfor ikke noget let opgave. Kommissionen 
undlader derfor som regel også at gennemføre obstruktionstesten. Den kræver heller ikke af 
støttemodtageren, at denne skal være effektiv, men indskrænker sig i denne forbindelse til at 
undersøge, om der foreligger overkompensation. Dette kan hænge sammen med Protokollens ord 
om, at Medlemsstaterne har beføjelse til at finansiere deres public service broadcasting-
virksomheder, så de kan opfylde deres opgaver, og at Medlemsstaterne ligeledes kan tilrettelægge 
dette, som de ønsker, og derfor ikke behøver at udpege den mest effektive operatør. 
 
Jeg vil endelig nævne, at Kommissionen i pkt. 17 peger på, at en statslig finansiering kan være i 
overensstemmelse med Traktatens regler, hvis det markedsøkonomiske investorprincip overholdes. 
Staten kan således ved overholdelse af dette legalt indskyde kapital i en offentlig virksomhed, 
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således som Danmark mente, man havde gjort ved rekapitaliseringen af TV 2 i efteråret 2004 (afsnit 
21.4.7). 
 
16.10.6. Hele fladen som public service broadcasting? 
Problematikken om obstruktionstesten bliver lidt lettere for Kommissionen i de tilfælde, hvor hele 
programfladen er en del af opfyldelse af den pålagte opgave. I så fald kan der ikke optræde 
programmer, der er rent kommercielle, og indtjeningen er derfor tæt forbundet med udførelse af 
opgaven.  Hvis den pågældende virksomhed har kommercielle indtægter, der ikke er knyttet til 
public service-opgaven, vil de oftest blive udført via et særligt selskab, eller en særlig afdeling med 
adskilt regnskabsførelse, jfr. Transparensdirektivet (afsnit 19.4) 
 
Kommissionen anfører i afsnittet om definition, at en “bred” definition er acceptabel (afsnit 6.1.). 
Det udfoldes i stk. 33, hvor den danske oversættelse er uheldig. 
 
Jeg citerer den danske og den engelske: 
 
“I betragtning af radio- og tv-sektorens særlige karakter kan man forestille sig en »bred« definition, 
der pålægger et givet selskab at udbyde et afbalanceret og varieret program i overensstemmelse 
med mandatet ifølge de fortolkende bestemmelser i Protokollen, samtidig med at der bevares et vist 
seertal. En sådan definition ville være i overensstemmelse med målsætningen om at opfylde de 
demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfundet og sikre pluralisme, herunder kulturel og 
sproglig diversitet” (pkt. 33). 
 
Den engelske:  
 
“However, given the specific nature of the broadcasting sector, a “wide” definition, entrusting a 
given broadcaster with the task of providing balanced and varied 
programming in accordance with the remit, while preserving a certain level of audience, may be 
considered, in view of the interpretative provisions of the Protocol, legitimate under Article 86(2). 
Such a definition would be consistent with the objective of fulfilling the democratic, social and 
cultural needs of a particular society and guaranteeing 
pluralism, including cultural and linguistic diversity”883 (jeg fremhæver). 
 
Forskellen er ikke blot, at den danske tekst har udeladt henvisningen til artikel 86, stk. 2. Det 
centrale er efter min opfattelse, at den danske tekst på grund af udeladelsen indeholder en 
bestemmelse om, at mandatet skal følge de fortolkende bestemmelser i Protokollen. 

 
883 Den tyske version har denne tekst, der er i overensstemmelse med den engelske: “In Anbetracht des besonderen 
Charakters der Rundfunkbranche und angesichts der auslegenden Bestimmungen des Protokolls kann eine “breit 
gefasste“ Definition, bei der ein bestimmter Sender damit betraut wird, ein ausgewogenes und breit gefächertes 
Programm in Einklang mit seinem Auftrag anzubieten und dabei gewisse Einschaltquoten zu gewährleisten, als legitim 
gemäß Artikel 86 Absatz 2 betrachtet werden. Eine solche Definition entspräche dem Ziel, die demokratischen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu decken und den Pluralismus zu wahren, einschließlich kultureller und 
sprachlicher Vielfalt”. Den franske er det også: “Toutefois, compte tenu du caractère particulier du secteur de la 
radiodiffusion, une définition «large» confiant à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une 
programmation équilibrée et variée en application de son mandat tout en conservant un certain taux d'audience peut être 
considérée, compte tenu des dispositions interprétatives du protocole, comme légitime au regard de l'article 86, 
paragraphe 2, du traité en ce qu'elle viserait à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et 
culturels de la société et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique”. Den danske version er 
derfor næppe korrekt. 
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Den engelske, tyske og franske tekst betyder, at en bred definition på grund af de fortolkende 
bestemmelser i Protokollen kan betragtes som legitim i forhold til artikel 86, stk. 2. Dvs. at det er en 
tjeneste af almindelig økonomisk interesse. 
 
I den danske tekst indsnævres mandatet via Protokollens bestemmelser til kun at kunne opfylde “de 
demokratiske, sociale og kulturelle behov”, medens det i de andre tekster er Protokollen, der sikrer, 
at den brede definition er i overensstemmelse med betingelserne for at være en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse, der kan nyde godt af artikel 86, stk. 2’s undtagelsesbestemmelse. 
Og den rummer langt mere end opfyldelse af de kulturelle, sociale og demokratiske behov. 
 
Den brede definition kan altså rumme elementer, der ikke udelukkende opfylder samfundets 
kulturelle, sociale og demokratiske behov. F.eks. de uddannelsesmæssig behov. 
 
Uanset hvilken tolkning, der lægges til grund, er det tydeligt, at Kommissionen har flyttet sig i 
forhold til standpunktet i sagen om Kinderkanal og Phoenix. I den Beslutning anførte 
Kommissionen, at “hvis alle programmer fra de offentlige broadcastere i Medlemsstaterne 
automatisk blev betragtet som en del af den offentlige opgave, og hvis følgelig deres finansiering 
med offentlige midler automatisk blev tilladt, ville kravet i artikel 86, stk. 2 og i Protokollen om, at 
en sådan finansiering ikke måtte påvirke handel og konkurrence i et omfang, der var i modstrid med 
Fællesskabets interesse, ikke have nogen mening” (afsnit 6.3 i NN 90/98, citeret tidligere i afsnit 
16.4.3). 
 
Dengang i 1999 mente Kommissionen således, at den skulle kontrollere om de enkelte programmer 
legitimt kunne udgøre en del af opgaven, målt i forhold til fællesskabets interesse. Nu inddrages alle 
programmer i en bred flade af broadcasting på forhånd som legitime led i opfyldelse af de stillede 
krav om at levere en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. Men denne tilgangsvinkel gælder 
kun broadcasting. Nye tjenester, der teknisk set adskille sig fra broadcasting, behandles anderledes. 
 
Det centrale er imidlertid, at Kommissionen på dette tidspunkt, og inden den endnu har analyseret 
en public service broadcaster med en “bred” programflade, godkender, at alle de programmer, der 
indgår i en sådan programflade, er en del af det, der anvendes ved opfyldelse af den pålagte opgave. 
Den 15. oktober 2003 sker det for første gang, nemlig i RAI-sagen (afsnit 21.4.5.1)  og derefter sker 
det i forhold til public service broadcasterne i Frankrig, Portugal og Danmark. I mange af de 
klagesager, der er omtalt tidligere, har kommercielle aktører forsøgt sig med at anfægte bredden i 
definitionerne. Kun visse dele af den brede programflade kunne være PSB, andre dele, der let kunne 
finansieres på et kommercielt grundlag, kunne eller burde ikke være en del af opgavens opfyldelse 
(jfr. afsnit 21.4.5.5). Ingen af disse indvendinger er accepteret af Kommissionen. Det er en 
problematik, der står centralt i TV 2 sagen. 
 
16.10.7. Nye tjenester 
Meddelelsen har et særligt afsnit om Nye tjenester, det tydeligt er inspireret af Ministerrådets 
“reprimande” fra januar 1999 (se afsnit 16.2.2). Der står med et skjult citat: 
 
“public service-opgaven [kan] omfatte visse tjenester, der ikke er »programmer« i traditionel 
forstand, dvs. online-informationstjenester, hvis de - også for at udvikle og diversificere deres 
aktiviteter i den digitale tidsalder - opfylder de samme demokratiske, sociale og kulturelle behov i 
samfundet” (pkt. 34). 
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I forhold til spørgsmålet, om en nye tjeneste udvider public service-opgaven i et sådant omfang, at 
der bliver tale om en “ny støtteordning”884, der er underlagt kravene i artikel 88, stk. 3 om 
notificering og standstill, peger Kommissionen på, at “[h]vis public service-opgaven udvides til 
også at omfatte nye tjenester, skal definitionen og mandatet ændres i overensstemmelse hermed 
inden for rammerne af artikel 86, stk. 2” (pkt. 35). 
 
Ellers vil Kommissionen indskrænke sig til at påtale maniteste fejl. Her påpeges det, at “[d]er ville 
imidlertid være tale om en klar fejl i definitionen af public serviceopgaven, 
hvis sidstnævnte omfattede aktiviteter, der ikke med rimelighed kunne betragtes som værende i 
overensstemmelse med Protokollens bestemmelse om opfyldelse af 
»det enkelte samfunds kulturelle, sociale og demokratiske behov«. Det ville normalt være tilfældet 
med f.eks. e-handel. I den forbindelse skal der mindes om, at public service-mandatet beskriver de 
tjenester, der udbydes til offentligheden i almenhedens interesse” (pkt. 36). 
 
Nye tjenester som del af PSB er her afgrænset til at være dem, der opfylder samfundets kulturelle, 
sociale og politiske behov. Desuden fremhæves det, at det skal være tjeneste, der udbydes i 
almenhedens interesse, og ikke tjenester, der skal opfylde individuelle behov. Jfr. senere i afsnit 
21.4.6 om TV 2-Beslutningen. 
 
16.10.8. Kravet om præcision i definitionen og kontrollen 
Som nævnt skal definitionen være så præcis, at der ikke må herske tvivl om, hvorvidt en given 
deltjeneste eller program er omfattet at mandatet eller ej. 
 
Det er der tre årsager til. 
 
Det første er, at Kommissionen ikke kan vurdere, om tjenesten påvirker samhandelen i et ikke-
foreneligt omfang, hvis tjenesten ikke kan afgrænses præcist i forhold til andre tjenester på 
markedet. Den anden årsag er, at konkurrenter skal have mulighed for at tage højde for de tjenester 
af almindelig økonomisk interesse, der optræder på markedet, således at de kan indrette deres 
strategi i forhold hertil (pkt. 38). Den sidste årsag er, at hvis opgaven ikke er præcist afgrænset, kan 
der ikke udføres passende kontrol med, om den udføres. 
 
Kommissionen ønsker nemlig, at der skal gennemføres løbende kontrol med opnåelse af de mål, 
tjenesten skal, jfr. tidligere. Der stilles ikke specifikke krav om, hvordan denne kontrol skal finde 
sted, det er op til Medlemsstaterne. Dog er det en forudsætning, at den udføres af et organ, der er 
uafhængigt af den virksomhed, der skal udføre opgaven. 
 
Tidligere i Danmark var der ikke en sådan uafhængig kontrol med, at Danmarks Radio levede op til 
løsning af den opgave, DR havde fået pålagt i Radioloven. Staten gik ud fra som en selvfølge, at det 
skete, og at den øverste ledelse i DR (Radiorådet) ikke alene tog sig af den overordnede 
økonomistyring, men at det også var garant for, at opgaven blev løst (jfr. afsnit 9.4). 
 
En sådan næsten blind tillid findes ikke længere. I dag udtaler det uafhængige Radio- og tv-nævn 
sig årligt om DR’s og TV 2’s public service-redegørelser, der skal vise, om de stillede opgaver er 
løst på en måde, der sikrer, at målene er nået, jfr. dog afsnit 23.5.3 og 25.4.3. 

 
884 Det fremgå af Procedureforordningen, der behandles i afsnit 19.3, at “ny støtte” også kan være ændringer i 
eksisterende støtte, og som derfor skal notificeres. 
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16.10.9. Størrelsen af statsstøtten 
Udgangspunktet er naturligvis, at statsstøttens størrelse ikke må overskride udgifterne til levering af 
tjenesten. I beregning af de udgifterne, der lovligt kan kompenseres, indgår følgende 
forudsætninger: 
 
• Krav om adskilte regnskaber, hvis virksomheden er dualt finansieret. Som tidligere nævnt har alle 
public service broadcasting-virksomheder kommercielle indtægter ved siden af statsstøtten. Bl.a. 
ved salg af egenproducerede programmer. 
 
Der skal derfor anvendes analytisk regnskabsførelse. Kommercielle udgifter og indtægter skal 
adskilles fra udgifter til løsning af opgaven og fra bogføring af den statslige støtte (pkt. 49-52), 
hvilket er krav fra Transparens-Direktivet.  
 
• Medens det ikke ifølge Kommissionen er vanskeligt at bogføre indtægterne fra de to forskellige 
kilder, er det vanskeligere med udgifterne. 
 
Hvis der er udgifter til personale, egne studier og fast udstyr, der anvendes både til produktion af 
tjenester, der indgår i public service-opgaven, og som anvendes til produktion af kommercielle 
tjenester, skal kun de udgifter, der påføres ekstra ved udførelse af de kommercielle tjenester 
medregnes til de kommercielle udgifter. Og kun i et forhold, der svarer til det, der ville bortfalde 
med den kommercielle tjenestes bortfald (pkt. 55)885. Dette kaldes “princippet om undgåede 
omkostninger”. 
 
Udgifter, der medgår til produktion af public service-tjenester, der også kan anvendes i 
kommercielle sammenhænge, skal udelukkende medtages som public service-udgifter886. 
 
De nettoindtægter, der genereres fra kommerciel virksomhed, skal modregnes i statsstøtten. Det 
betyder ikke, at en virksomhed, der skal levere PSB, ikke kan have kommercielle indtægter, men at 
summen af disse + statsstøtten tilsammen ikke må overstige udgifterne. DR har derfor selv intet 
økonomisk motiv til f.eks. at pålægge SMS’er, der afsendes af seerne i forbindelse med 
konkurrencer eller debat i studiet, en ekstra afgift, der måske kunne finansiere nogle af 
programomkostningerne887. 
 
Som proportionalitetstesten skal udføres ifølge Meddelelsen, har en virksomhed med PSB-krav 
heller intet motiv til effektivitet. Alle udgifter dækkes, - uanset sløseri, overflødigt bureaukrati og 
urimeligt høje lønninger til personalet. Her er intet krav om, at virksomheden skal være “vel 
drevet”, jfr. senere om Altmark 4 i afsnit 21.3. 
 

 
885 Eksempel: DR producerer et program for en kommerciel tv-station i DR’s studie og med DR’s produktionspersonale. 
Den ekstra belastning, der lægges på de faste installationer (inkl. brug af studie m.v.), og den ekstra løn, der skal 
udbetales, indgår i de kommercielle udgifter. 
886 Eksempel: TV 2/Danmarks omkostninger til programproduktion og til køb af programmer skulle ifølge 
Kommissionens ønsker før 2005 (da TV 2 fik licens) bogføres som public service-omkostninger, skønt programmerne 
desuden kunne sælges samt generere reklameindtægter. De danske myndigheder har opretholdt kravet om adskilte 
regnskaber også efter, at TV 2/Danmark A/S ikke længere modtager statsstøtte. 
887 Men staten kunne måske ønske, at DR fik flere kommercielle indtægter, da det kunne reducere størrelsen på 
statsstøtten, jfr. BBC i Storbritannien, der har et sådant krav. 
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Kun to ting er ikke tilladt: krydssubsidiering, dvs. overførsel af statsmidler til udførelse af 
kommercielle tjenester, og dumping, dvs. anvendelse af statsstøtte til at sælge programmer og 
tjenester under produktionsprisen, f.eks. ved nedsættelse af prisen på reklametid.  
 
Dumping er imidlertid vanskelig at konstatere, og hvis dumping har haft som konsekvens, at 
virksomheden på langt sigt mistede penge, kan statsstøtten dække mankoen, da alle nødvendige 
restudgifter skal finansieres af staten. Kommissionen har derfor opstillet en særlig procedure for at 
fange forsøg på at nedbringe konkurrenternes indtægter. Jeg citerer: 
 
“Når et public service-selskab underbyder priserne for kommercielle aktiviteter til under det niveau, 
der er nødvendigt for at dække enkeltstående omkostninger, som en effektiv 
kommerciel operatør i en lignende situation normalt ville skulle dække, vil en sådan praksis betyde, 
at der er tale om en overkompensation for public service-forpligtelser, 
der under alle omstændigheder »ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et 
omfang, der strider mod de fælles interesser«, og Protokollen vil således være krænket”.  
 
Her dukker begrebet “en effektiv […] operatør” op, men ikke som krav til operatøren, men til 
konkurrenterne! Jeg skal senere i analyse af Kommissionens Beslutning om statsstøtte til TV 2 (C 
2/2003, se afsnit 21.4.6) vise, at denne bestemmelse er meget vanskelig at anvende. 
 
Der er også et andet sted, hvor kravet om effektivitet synes at dukke op. Når Kommissionen skal 
vurdere, om påvirkningen af konkurrencen og samhandelen via statsstøtten går ud over det 
nødvendige for, at tjenesten kan leveres, skal den tage hensyn til andre tjenester, der på et 
kommercielt grundlag findes på det pågældende marked.  
 
Kommissionen har tidligere i Beslutningen angående statsstøtte til BBC News 24 (afsnit 16.6) peget 
på, at en sådan ny tjeneste medvirkede til at fremme pluralismen, hvad der er sammenhængende 
med de opgaver, PSB har ifølge Protokollen om statsstøtte til public service boadcasting. Og denne 
pluralismeforøgende effekt kunne begrunde, at Kommissionen godkendte, at konkurrencen blev 
skærpet med negative følger for kommercielle konkurrenter. 
 
Men ikke enhver statslig finansiering af en nye tjeneste eller opretholdelse af en gammel tjeneste 
kan retfærdiggøres. “Det betyder [...], at statsstøtten [ikke i sig selv] kan retfærdiggøres som et 
værktøj, der øger udbudet og konkurrencen på markedet. Statsstøtte, der giver en operatør mulighed 
for at blive på markedet på trods af gentagne tab[,] medfører en betydelig konkurrenceforvridning, 
da det i det lange løb fører til ineffektivitet, mindre udbud og højere forbrugerpriser” (note 20 i 
2001-Meddelelsen). 
 
Men det er svært at se, hvordan sådanne gentagne tab skulle kunne konstateres hos en public service 
broadcaster, hvis statsstøtten på forhånd opgøres i forhold til de faktiske udgifter. 
 
16.11. Opsamling på kapitel 16 
I 1996 var det Kommissionens opfattelse, at statslig finansiering af tjenester af almindelig 
økonomisk interesse og herunder PSB var kompensation for den udførte opgave, og derfor ikke 
statsstøtte. Men den mente også, at den havde bemyndigelse til at undersøge denne finansiering, 
hvad den havde vist med sin Beslutning om Portugals finansiering af nogle af RTP’s pålagte 
tjenester. 
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De mange indkomne klager og positive kommentarer dertil fra mindst én Kommissær, skabte uro i 
Europa-Parlamentet, og tidligt på efteråret vedtog det en Resolution, der bl.a. opfordrede 
Kommissionen til at foreslå en tilpasning af Traktaten i den igangværende regeringskonference, 
således at public service broadcasting blev beskyttet imod konkurrencereglerne. Helst så 
Parlamentet, at Kommissionen helt undlod at undersøge støtteordningerne, da der ikke var tale om 
statsstøtte, blot finansieringen stod i et rimeligt forhold til udgifterne til at levere tjenesten.  
 
Men den 27. februar 1997 blev alt vendt på hovedet. Retten i Første Instans dømte i en sag om 
statslig finansiering af en tjeneste af almindlig økonomisk interesse, at der var tale om statsstøtte. 
Denne kunne imidlertid være forenelig efter Artikel 86, stk. 2, hvis bestemte forudsætninger var 
opfyldt. Kommissionen skulle i den forbindelse vurdere forholdet mellem opgavens definition og 
den statslige finansiering. 
 
Det kaldte de tyske delstater på banen. De frygtede, at hvis Kommissionen fik bemyndigelse til at 
undersøge sådanne forhold i tilknytning til de tyske radiofonier, ville den blive forpligtet til at tage 
stilling til, om den tildelte licens var en passende modydelse til den stillede opgave. Herved kunne 
Kommissionen reelt komme til at bestemme kernen i public service broadcasting – 
programindholdet. Dette førte til, at de mobiliserede tunge politiske kræfter med henblik på at få 
dette forhindret. Resultatet blev en Protokol til Amsterdam-Traktaten om statslig finansiering af 
PSB. Protokollen blev af radiofonierne og disses politiske støtter i de europæiske regeringer opfattet 
som et frihedsbrev, mens de private, kommercielle virksomhedens lobbyister ikke mente, at den 
ændrede på Kommissionens beføjelser. 
 
I kølvandet på Amsterdam-Traktaten forsøgte Kommissionen sig i oktober 1998 med et dokument, 
der skulle lægge nogle generelle retningslinjer for dens evaluering af statsstøtte til PSB. Dette 
dokument stod i skærende modsætning til den netop vedtagne Protokol, idet tilgangsvinklen nu var, 
at en brodcaster med blandingsfinansiering (som danske TV 2), ikke kunne få statsstøtte til 
sportsprogrammer og underholdning. Kommissionen koblede på denne måde definition af opgaven 
sammen med dens finansiering. Ved et efterfølgende møde afviste Medlemsstaternes 
Kommissionens tilgangsvinkel, og Rådet for kultur og audiovisuelle spørgsmål fulgte op med en 
skarp resolution, der understregede, det var legitimt, at definitionen af public service bodcasting var 
bred, og at udsendelse af populære programmer med masseappel var en naturlig del af opgaven. Det 
mente andre medlemmer af Kommissionen også, og Konkurrencedirektoratet måtte opgive sin 
negative holdning og trække dokumentet tilbage. 
 
I 1999 tog Kommissionen omsider fat på at behandle de mange klager, den havde liggende, og i to 
sager om statsstøtte til nye temakanaler – en børnekanal og en dokumentarkanal i Tyskland og en 
nyhedskanal i Storbritannien – besluttede den, at der var tale om statsstøtte, men at denne var 
forenelig efter artikel 86, styk. 2. Dette var i overensstemmelse med dommen i FFSA-sagen. 
 
Når det gælder Behandlingen af sager om public service broadcasting, viser perioden fra 1997 til 
november 2001 et billede af en usikker og jaget Kommission. 
 
Kommissionen dømmes tre gange for nøl, den taber sin appelsag ved Domstolen, den var desuden 
presset af en skarp resolution i EU-Parlamentet fra september 1996, og i 1999 måtte den træde 
tilbage pga. af beskyldninger for korruption og mismanagement. Der indløb hele tiden nye klager 
om påstået ulovlig og uforenelig støtte – både som supplement til gamle sager, men også som 
startskud til nye. Til sidst var der ubehandlede klager fra ti Medlemsstater. Medlemmerne af 
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Europe-Parlamentet igangsatte desuden en aldrig stoppet proces med spørgsmål til Kommissionens 
langsommelighed angående Beslutninger, og her var der virkeligt noget at komme efter. Først efter 
ikrafttræden af Procedureforordningen i april 1999 åbnede Kommissionen Den formelle 
Undersøgelsesprocedure over for de støtteordninger i Frankrig, Italien og Portugal, hvor klagerne 
var indløbet og undersøgelsen påbegyndt i starten af 1990erne. Samtidigt anmodede den via breve 
til disse medlemslande samt til Spanien om oplysninger, der kunne bidrage til at belyse, om der 
findes eksisterende statsstøtteordninger i disse lande. 
 
Som afslutning på denne brydsomme proces udformede Kommissionen omsider en Meddelelse, 
som Medlemsstaterne kunne tilslutte sig, hvori den fastlagde generelle regler for evaluering af 
finansiering af PSB. 
 
Meddelelsen fastlægger den procedure og de fokusområder, Kommissionen i de følgende år skal 
anvende på evalueringen af støtte til PSB. Den forholder sig accepterende til en bred definition af 
public service broadcasting, medens den kræver, at nye tjenester, der ikke er broadcasting men f. 
eks. on-demand, skal indskrænkes til at imødekomme samfundets almene behov inden for de 
kulturelle, sociale og demokratiske områder. 
 
Endelig fastlægges det, at statslige økonomiske ydelser til finansiering af public service 
broadcasting udgør statsstøtte, men at denne kan være forenelig, hvis betingelserne i artikel 86, stk. 
2 overholdes. Et centralt krav er her, at støtten ikke må overstige de faktiske udgifter. Derfor intet 
krav om mådehold og effektivitet ved levering af tjenesten, men blot forbud imod krydssubsidiering 
og dumping. 
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Kapitel 17. Tøven – TV 2 på aktier? 
 
17.1. Indledning 
Kapitel 13 sluttede med redegørelse for Den brede Medieaftale, der blev indgået af næsten alle 
partier i Folketinget i maj 1996, og som blev udmøntet i Lov nr. 1208 “om ændring af Lov om 
radio- og fjernsynsvirksomhed” af 27. december 1996. Det var næsten samtidigt med, at 
Kommission traf sin første Beslutning i november 1996 om statslig finansiering af en public service 
broadcaster (afsnit 12.7.4).  
 
Ved udgangen af 1996 var TV 2-ledelsens opfattelse af stationens placering i mediesystemet uklar. 
Ifølge den administrerende direktør, Jørgen Flindt Pedersens interne mail til medarbejderne og hans 
offentlige udtalelser var situationen efter medieaftalen den dårligst mulige. “Venstre og De 
Konservative hader os, fordi vi ikke er private nok. […] S, SF og R kan ikke lide os, fordi vi sender 
reklamer. […] Vi får ingen hjælp fra det politiske system. Vi skal i endnu højere grad selv tjene 
vores penge. Vi har kun os selv at stole på” (jfr. afsnit 13.19.10.4). 
 
Men i Årsregnskabet og beretningen for 1996, skrevet i juni 1997, var der helt andre toner. “1996 
blev et stort og afgørende år for TV 2/Danmark. Det gælder både med hensyn til præsterede 
resultater og ændringer i virksomhedens grundvilkår. Det danske folketing indgik med et meget 
bredt flertal en medieaftale, som på mange måder opfyldte TV 2/Danmarks ønsker. Først og 
fremmest betød nedlæggelsen af TV 2-fonden og fusionen med TV 2/Reklame, at vi blev et 
almindeligt selskab med ansvar for både indtægts- og udgiftsside og uden begrænsninger i 
kulturministeriets budgetrammer. Dernæst fik vi adgang til at indskyde kapital i anden 
medierelateret virksomhed. Det benyttede vi os af som deltagere i TVS og Radio 2. Den nye 
medielovgivning gav os på én gang den handlefrihed, som vi havde ønsket, og den befæstelse af 
vores status som public servicevirksomhed med den fremskudte rolle for regionerne, som er helt 
vital for TV 2’s profil som hele Danmarks fjernsyn” (Årsregnskab 1996, s. 4). Det økonomiske 
resultat var det bedste i stationens historie. Det reelle overskud var “imponerende 250 mio. kr.” (s. 
4)888. 
 
På programområdet gik det også godt. TV 2’s andel af den samlede tv-sening i 1996 var på 
døgnbasis 41%. DR1 havde 27%, TV3 blot 13% og lokal-tv 5%. TV 2 var altså større end de to 
største kommercielle konkurrenter tilsammen. 59% af danskerne så hver dag TV 2 i mindst fem 
minutter, de ti mest sete programmer blev sendt på TV 2, TV 2 fortsatte linjen som kanalen med de 
bedste amerikanske og europæiske serier, og “hver dag ser to mio. unge og voksne danskere mindst 
én af TV 2/Nyhedernes ni daglige nyhedsudsendelser”. 1996 blev endvidere det største og flotteste 
sportsår i TV 2s historie. Endelig oversteg introduktionen af morgen-tv alle forventninger. Alt 
ifølge Årsregnskabet s. 7-14. 
 
Hvad kunne gå galt i fremtiden?  
 
Det kunne både seertallene, økonomien og en ændret placering i mediesystemet fra den statsejede 
del til den privatejede. Den stadigt voksende tilslutning til kabel-tv og køb af individuelle 
parabolantenner ville øge satellit-tv-kanalernes penetration, og det samme ville ske for lokal-tv, der 
fra 1997 legalt måtte networke. Dertil kom, at de nye digitale muligheder både for radio og tv kunne 

 
888 Det skal måske lige nævnes, at den direkte statsstøtte fra TV 2-fonden, efter fradrag til TV 2-regionerne, var 694 
mio. kr. til TV 2/Danmark, der endte medet underskud på 41 mio. kr. TV 2-fonden fik et overskud på 297 mio. kr. 
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stille TV 2 i en uoverskuelig konkurrencesituation.  Danmarks Radio var endvidere vågnet op af sin 
tornerosesøvn og begyndt at anvende sine enorme ressourcer mere målrettet og effektivt. Alt dette 
kunne ikke undgå at skærpe konkurrencen om seerne. Og i forhold til licensen havde udviklingen i 
forhandlingerne om Den brede Medieaftale vist, at Danmarks Radio havde en stærkere politisk 
opbakning, end TV 2 var gået ud fra (jfr. afsnit 13.19.10). Dertil kom, at en politisk alliance mellem 
DR, de kommercielle tv-stationer og Venstre kunne anes i horisonten. Med reducerede seertal, 
færre licenskroner og svækket politisk tilslutning kunne TV 2 få økonomiske problemer. En 
privatisering ville med sikkerhed fjerne licensen og måske også tv-regionerne, hvad DR tydeligvis 
arbejdede for. TV 2 selv anførte i Årsregnskabet, at tilladelse til at drive televirksomhed kunne føre 
til, at TV 2 begyndte at sende “video on demand, spil og andre forretningstjenester”. Men dette 
forudsatte naturligvis, at disse nye forretningsområder var overskudsgivende. TV 2’s berettigelse 
som offentligt ejet tv-station med statslig finansiering var at levere public service broadcasting, ikke 
at drive anden virksomhed. En omdannelse til statsligt aktieselskab kunne løse det gamle 
gældsproblem, der stammede fra etableringslånet, der også i Den brede Medieaftale var indefrosset, 
hvad der ikke løste problemet, men blot udskød det, jfr. Rigsrevisors analyse i afsnit 13.17.  Og hvis 
der ikke var politisk vilje og EU-tilslutning til en aktieselskabsdannelse (jfr. afsnit 13.19.6), var der 
to muligheder. Enten måtte TV 2’s indtægter vokse kraftigt via overskud fra reklamesalg og anden 
kommerciel drift og nok også via øget licens – og begge dele var usikre – eller også måtte TV 2 
tilføres privat kapital og drives med reducerede programudgifter, dvs. opgive at opfylde de 
eksisterende public service-forpligtelser. Altså en privatisering.  
 
Den brede medieaftale havde efterladt to uafklarede spørgsmål. Skulle TV 2/Danmark omdannes til 
aktieselskab og efterfølgende privatiseres? Og hvem skulle få rådighed over den fjerde 
landsdækkende radiokanal, P4? 
 
I dette kapitel 17 og det efterfølgende kapitel 18 ser jeg nærmere på disse to uafklarede, 
mediepolitiske spørgsmål. Kapitel 17 har aktieselskabsdannelsen og den mulige efterfølgende 
privatisering i fokus. I kapitel 18 forskubbes synsfeltet, således at rådighed over P4 kommer ind i 
billedets centrum med henblik på den rolle, P4 sidenhen får for privatiserings-spørgsmålet. Men 
neden under disse to problemstillinger ligger hele tiden TV 2’s stigende økonomiske 
vanskeligheder, de digitale udfordringer og DR’s voksende aggressivitet. 
 
17.2. Ændringer på de elektroniske mediemarkeder 
Som følge af teleforliget fra april 1995 (jfr. afsnit 13.16.2.1) havde private selskaber fået tilladelse 
til at eje og drive fællesantenneanlæg, til at oprette egne kabelfødte radio- og tv-kanaler og til at 
bestemme over programsammensætningen i kabel-tv-anlæggene. For at sikre brugernes indflydelse 
i dén forbindelse besluttede Forskningsministeriet og den nytiltrådte Forskningsminister Jytte 
Hilden, at der i fremtiden skulle afholdes brugerafstemninger, og at resultatet skulle respekteres af 
ejere og brugere. En bekendtgørelse herom blev udstedt den 30. januar 1997889.  
 
TV3’s direktør Jens Torpe var ikke sen til at se de muligheder, der lå i denne tilsyneladende 
forbrugerbeskyttelse. TV3 havde bl.a. rettigheder til damehåndboldlandsholdets VM-kampe i 
Tyskland i december 1997, og med Anja Andersen i holdopstillingen og holdets resultater i øvrigt 

 
889 BEK nr. 115 af 30. januar 1997, Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling: “Bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om fællesantenneanlæg m.v”. Senest den 1. august 1997 skal ejere af fællesantenneanlæg afholde 
brugerafstemning, med mindre brugerne inden for 18 måneder før 15. oktober 1996 har haft denne mulighed. Det 
centrale i den forbindelse er, at ingen brugere i Tele Danmarks store og helt dominerende kabel-tv-anlæg med basis i 
hybridnettet havde haft den mulighed. 



 699 

(bl.a. OL-guld i Atlanta) var Danmark VM-favoritter. Torpe besluttede på den baggrund, at TV3 for 
første gang ville bryde med sit gratisprincip og forlange brugerbetaling for kanalen: 9 kr. + moms 
pr. husstand pr. måned. Da TV3 umuligt kunne undgå at komme ind på en af de første pladser i alle 
afstemninger, var virksomheden sikker på en indkomst på et sted mellem 150 og 175 mio. kr. 
årligt890. En indtjening, der ikke krævede væsentlige yderligere udgifter, og som dermed var en 
kraftig forbedring af TV3’s konkurrencestilling over for TV 2. 
 
Til dette kom de planlagte åbninger af nye tv-kanaler.  
 
Sportskanalen TVS, der var ejet af TV 2 og DR sammen med Tele Danmark, begyndte at sende i 
kabel og fra satellit den 14. marts 1997. Kanalen skulle de første måneder være gratis men kodes fra 
1. august 1997. Den ville uundgåeligt føre til en konkurrence med DR’s og TV 2’s egen dækning af 
sport. 
 
Lokal-tv måtte som resultat af Den brede Medieaftale networke, og de lokale nævn udbød i starten 
af 1997 de nye sendemuligheder, og den 7. april 1997 startede samarbejdet mellem ni lokale tv-
stationer under navnet TvDanmark. Det var TV-Aalborg, 2R-TV Randers, TV-Herning, TV-Århus, 
TV-Trekanten, TV-Fynboen, VTV Vestsjælland, TVN Næstved og Kanal 2 i København891. 
Gruppen var kontrolleret af SBS/Broadcast Danmark A/S (jfr. afsnit 13.19.10.7). Fra starten 
anvendte man kun terrestriske frekvenser og havde en beregnet dækning på 70%, men senere skulle 
en satellit-forbindelse tilføjes, og dækningen nå 85%. Atter en forværring af TV 2’s 
konkurrencestilling. 
 
Den 1. marts 1997 åbnede en ny radiokanal, Radio 2. Den blev sendt via kabel og satellit og var ejet 
af Tele Danmark (50%) og TV 2 (25%) samt et lille privat holdingselskab med bl.a. Hans Morten 
Rubin som ejer. Dækningen var beregnet til 60%, og nu fik DR Radio omsider konkurrence, oplyste 
TV 2’s administrerende direktør Jørgen Flindt Pedersen. TV 2 skulle stå for reklamesalget og for 
nyhedsformidlingen892. Målet var ikke bare at bryde DR’s monopol, men på længere sigt at få 
adgang til den fjerde landsdækkende radiokanal, P4. 
 
17.3. Manglende programkoordinering 
Som nævnt tidligere i afsnit 13.19.2 var der løbende klager over manglende programkoordinering 
mellem DR’s hovedkanal og TV 2. Den nye kulturminister Ebbe Lundgaard havde allerede i januar 
1997 kritiseret DR og TV 2 for samtidigt at dække Dronningens jubilæum (Berlingske Tidende, 30. 
januar 1997), og i løbet af sommeren 1997 blev kritikken forstærket. Den 25. juni udtalte den 
socialdemokratiske medieordfører Søren Hansen til Berlingske, at der mellem DR og TV 2 blev 
konkurreret på de samme præmisser, og at det ikke førte til den forbedring, der var ventet. “Der er 
alt for få danske stød i trompeten. Der er alt for mange, der - med god grund - falder i søvn foran 
skærmen - og der er alt for få, der begejstres. Jeg tror, det hænger sammen med, at det, vi skulle 
have fået med TV 2, var en konkurrencesituation, og det [har vi] fået i forhold til DR, men vi har 
fået det på de lavere fællesnævnere”. De Konservatives medieordfører Torben Rechendorff mente 
ifølge samme artikel, at hverken TV 2 eller DR lever op til deres forpligtelser. “Jeg synes, at når 

 
890 Ifølge Regnegruppens opgørelse ville der medio 1997 være 1,37 mio. husstande tilknyttet store kabel-tv-anlæg 
hvortil kom 333.000 DTH-husstande. I alt 1,7 mio. kunder, hver á 108 kr. årligt = 183,6 mio. kr. Men alle ville nok ikke 
tage TV3 med i kabelanlæggene, når der skulle betales. Derfor skønnet  mellem 150 og 175 mio. kr. 
891 Se Det fri Aktuelt for den 7. april 1997. Tidligere var anvendt fællesnavnet “Kanal Danmark”. Se 
promoveringsmateriale på 20 sider, sendt fra TV 2 4. februar 1997 til Frands Mortensen. I FM’s arkiv. 
892 TV 2 Nyt for den 20. december 1996 og den 28. februar 1997. 
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man udstyrer de to kanaler med licenspenge, så må man også stille store krav til dem, og jeg synes 
ikke, at de lever godt nok op til de krav, der stilles i 1997. Når jeg ser på den underholdning, man 
præsterer på TV 2, må jeg sige, at jeg havde forventet noget helt andet end det, vi nu ser - som er 
sporet ind på en bestemt aldersgruppe og hvor store dele af befolkningen, som før glædede sig til 
familieunderholdningen, nu lades fuldstændig i stikken”. 
 
Midt på sommeren, den 7. juli 1997, gik det helt galt, idet TV 2 og DR ikke kunne nå til enighed 
om en forlængelse af de tidligere svage programkoordineringer893. TV 2 opsagde aftalen og 
planlagde efteråret uden hensyn til DR. En proteststorm rejste sig, og Ekstra Bladets 
krigskorrespondent rapporterede fra fronten den 10. juli: 
 
“DR's TV-direktør Bjørn Erichsen og kulturminister Ebbe Lundgaard samt adskillige 
kulturpolitiske ordførere fra diverse partier har dybt beklaget den igangværende tv-krig, der for 
alvor startede, da TV2 i mandags meldte ud, at de til efteråret vil sende dansk dramatik og danske 
spillefilm over for DR's dramatik-produktioner. Ifølge Bjørn Erichsen er TV2 den store skurk, som 
ensidigt har opsagt den nuværende koordineringsaftale. Ekstra Bladet forsøgte i går ihærdigt at få 
en udtalelse fra de ansvarlige hærførere på TV2, men uden held. Stationens taktik er åbenbart at 
gemme sig i skyttegraven, indtil røgen er drevet over. [...] DR-direktør Bjørn Erichsen sprang 
imidlertid igen op af sin skyttegrav og affyrede et par skud mod TV2. - Den fremtidige målsætning 
for TV2 er åbenbart, at en kommende 'Strisser På Samsø' skal lægges over for Lars von Triers 
'Riget' på DR, og at dyrt indkøbte danske spillefilm skal sendes samtidigt på de to kanaler. Det er 
systematisk spild af licensmidler og til oplagt irritation for seerne, siger tv-direktøren Bjørn 
Erichsen”.  
 
Dagen efter svarede Jørgen Flindt Pedersen: “Det var DR, der begyndte”, og Ekstra Bladet fortsatte 
sin krigsreportage: 
 
“TV 2-direktør Jørgen Flindt Pedersen, der nu er kommet op af skyttegraven efter et par dages 
bombardementer fra DR-direktøren Bjørn Erichsen, melder klart ud, at DR selv startede krigen. - Vi 
havde i nogen tid diskuteret en ny koordineringsaftale med DR, der skulle træde i kraft fra efteråret, 
og vi var meget tæt på enighed. Vi var villige til at bøje os for DR's ønske om at være alene om 
dansk dramatik og spillefilm om søndagen klokken 20.00. Vi ville så tage lørdagen med vores 
danske film og dansk dramatik fra klokken 20.00. - Men DR ville absolut diktere, at vi allerede 
skulle starte vores programflade fra klokken 19.30, og det kan vi bare ikke acceptere. Vi skal jo 
snart igen til at sende vores regionalprogrammer fra klokken 19.30, siger Jørgen Flindt Pedersen om 
den berømte halve time, der satte tv-krigen i gang”. 
 
Og næste dag den 12. juli inddrog Ebbe Lundgaard de igangværende mediepolitiske forhandlinger 
om TV 2’s fremtid: 
 
“’Det er fuldstændig skævt, at man lægger ensartede udsendelser oven i hinanden. […] Fra politisk 
hold har vi faktisk en positiv forventning om, at de to TV- stationer vil være i stand til at 
samarbejde’, siger Ebbe Lundgaard, der dog hverken kan eller vil blande sig i, hvad de to TV-
kanaler beslutter rent programpolitisk. Han vil også vente og se, hvordan tingene udvikler sig, inden 
han indkalder til en eventuel »kammeratlig samtale« med TV-kanalernes ledelser. Ingen politiske 
indgreb, altså. Men ifølge Ebbe Lundgaard er politikernes vejvilje strakt meget langt, og som han 

 
893 Se Lasse Jensens oversigt i afsnit 13.19.2. 
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peger på, så vil begge TV-kanaler på et senere tidspunkt få brug for netop dén politiske velvilje, de 
nu - efter hans mening - er ved at sætte over styr: Store mediepolitiske beslutninger skal træffes ude 
i fremtiden, og blandt andet er spørgsmålet om, hvem der skal have den ledige, fjerde radiokanal 
uafklaret, ligesom der er politisk delte meninger om, hvordan TV 2’s ejerforhold skal indrettes på 
længere sigt. Hvilke af de to TV-kanaler, der er skurken i den aktuelle konflikt, ønsker Ebbe 
Lundgaard ikke at kommentere. Men han beklager dybt, hvis seernes interesser bliver sat på spil, 
fordi TV2 og DR TV ikke kan snakke sammen. ’Jeg håber, at TV2 og DR TV finder sammen om en 
ny koordineringsaftale, der gælder alle områder. Det ville være klogt,’ siger kulturministeren” 
(Berlingske Tidende). 
 
Danmarks Radio lod det imidlertid ikke blive ved den manglende koordinering, DR indledte også et 
direkte samarbejde om sportsprogrammer med TV 2’s største konkurrent på reklame-området, TV3. 
Alliancen med de kommercielle tv-stationer og Venstre, der ville privatisere TV 2, blev udbygget. 
 
Den første aftale mellem DR og TV3 blev realiseret den 29. marts 1997, hvor TV3 overlod DR 
uddrag af fodboldlandskampen mellem Kroatien og Danmark. Den mest omfangsrige aftale lå i 
forlængelse heraf. DR og TV3 indgik medio april 1997 en aftale om gensidig udveksling af 
sportsrettigheder, transmission og anvendelse af personale. Berlingske Tidende skrev den 25. april: 
 
“Flere måneders indædt magtkamp mellem Danmarks Radio og TV 2 om fordeling af de store 
sportsbegivenheder tog en dramatisk vending i går. […] De to TV-chefer, direktør Jørgen Flindt 
Pedersen, TV 2, og direktør Bjørn Erichsen, Danmarks Radio, kunne heller ikke i går blive enige 
om den fredsaftale, som de nu har forhandlet om i fire måneder. Og oven i den konflikt kunne Bjørn 
Erichsen på mødet fortælle TV 2- direktøren, at Danmarks Radio har lavet en stor aftale med TV 2s 
hårdeste konkurrent, den reklamefinansierede TV3 . Aftalen betyder, at Danmarks Radio og TV3 
samarbejder om en række store sportsbegivenheder, som bliver sendt på begge kanaler. For 
eksempel VM i kvindehåndbold til december, VM-slutrunden i fodbold i juni-juli 1998 og EM i 
kvindehåndbold i december 1998. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger har de hemmelige 
forhandlinger mellem Danmarks Radio og TV3 strakt sig over adskillige måneder. DR har lige til 
det sidste været bange for, om ægteskabet med den kommercielle TV-station vil være politisk 
farligt. I forgårs mødte generaldirektør Christian S. Nissen personligt op hos kulturminister Ebbe 
Lundgaard for at forberede ministeren på aftalen”. 
 
17.4. Argumenter for privatisering af TV 2/Danmark 
Der er to argumenter for en privatisering af TV 2/Danmark, der ikke har noget specielt med 
situationen i 1997 at gøre, men som er mere principielle og ideologiske. Det første er, at ved en 
privatisering bliver staten mindre, og det andet er, at herved bliver den private andel af det danske 
samfund større. 
 
Et privat TV 2/Danmark når begge formål.  
 
Et ønske om at udvide den privat andel af landsdækkende tv og derved bidrage til at opbygge en 
robust privat mediesektor kunne på det tidspunkt ikke nås ad anden vej. 1996-medieaftalens 
bestemmelse om, at der skulle være to frekvenser til lokal-tv i hovedstaden udelukkede, at en privat 
konkurrent til TV 2 kunne blive landsdækkende via analog teknik. Løftet om, at andre end TV 2 og 
DR kunne få en kommende digital terrestrisk tv-kanal, kunne med den daværende anvendelse af 
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digitaliserede frekvenser ikke opfyldes894. TV3 kunne således ikke i overskuelig fremtid komme 
“ned på jorden”. Dertil kom det mere aktuelle, at de danske politikere, der argumenterede for en 
privat, landsdækkende tv-kanal, også så den i hvert fald delvist på danske hænder og gerne med 
flere ejere. Intet tydede dog på, at Industriförvaltnings AB Kinnevik, der ejede TV3, og som netop i 
1997 var ved at oprette Modern Times Group AB (MTG), ville opfylde det ønske. Dertil kom, at 
meget få danske politikere offentligt ville støtte en tv-kanal med TV3’s programindhold. 
 
Et privatiseret TV 2/Danmark ville naturligvis svække statens indflydelse på tv-området, men det 
ville ikke reducere borgernes betaling til det statslige tv, hvad der på dette tidspunkt var et (om end 
svagt) argument for privatiseringen. TV 2-regionerne kunne ikke reklamefinansieres, og skulle de 
fastholde deres popularitet hos befolkningen, kunne deres økonomi ikke reduceres. De licenspenge, 
der hidtil var betalt til det samlede TV 2-system, ville i stedet blot gå direkte til tv-regionerne. Disse 
kunne på længere sigt næppe bevare deres selvstændige stilling, så et samarbejde med den øvrige 
licensfinansierede og statsejede del af de elektroniske medier – dvs. Danmarks Radio – lå lige for. 
Det ville imidlertid styrke DR’s position voldsomt, og hvis DR desuden fik rådighed over den 
fjerde radiokanal, ville DR ende med at blive en “mediemastodont” uden nationalt sidestykke, og 
spørgsmålet var da, om statens indflydelse reelt var reduceret. Så en privatisering af TV 2/Danmark 
måtte for at undgå den udvikling kræve, at P4 ikke gik til DR, og at DR i øvrigt på længere sigt blev 
reduceret i styrke og størrelse. 
 
En sådan reduktion og gradvis minimering af DR’s rolle i samfundet kunne imidlertid også blive 
resultatet, hvis TV 2/Danmark blev fastholdt i offentligt eje. På trods af TV 2’s umiddelbare succes 
på reklamemarkedet – og den var på dette tidspunkt ubetvivleligt stor895 – tydede de tilgængelige 
prognoser på, at satellitkanalerne ville blive stærkere (bl.a. ved øget penetration, brugerbetaling og 
DR2’s hjælp896), og at lokal-tv via network også ville snuppe en større del af TV 2’s 
reklameindtægter. 
 
Dertil kom som noget særligt i 1997, at den programkoordinering, der teoretisk set måtte være en 
indlysende gevinst for tv-seerne ved to offentligt ejede tv-stationer, på dette tidspunkt svigtede på 
den mest spektakulære måde til ærgrelse ikke alene for seerne, men også for snart sagt alle 
politikere.  
 
Tilhængere af en stærk offentlig indsats på det elektroniske medieområde for at sikre befolkningen 
et omfattende udbud af alsidig og kvalitetsbetonet public service broadcasting kunne derfor frygte, 
at opretholdelse af to statsejede virksomheder i længden ville kræve større offentlig finansiering, 
end det var politisk opportunt at fremskaffe, og at ét af målene – sikring af et permanent udbud af i 
det væsentlige danske kvalitetsprogrammer – alligevel ikke kunne nås. Det var derfor ikke svært at 
begrunde frygten for, at resultatet ville blive “to underfinansierede, licensbetalte og ukoordinerede 
tv-virksomheder”.  
 

 
894 Senere ændredes den digitale anvendelse af de terrestriske tv-frekvenser via single frequency network-teknikken 
(SFN), hvorved muligheden for flere landsdækkende tv-kanaler blev udvidet kraftigt. Men SFN lå som nævnt ikke lige 
for i 1997. Jfr. afsnit 13.16.2.2 og senere i 18.2.3. 
895 TV 2-fondens indtægter fra TVR havde udviklet sig således i mio. kr. 1992: 614; 1993: 657; 1994: 745; 1995: 820; 
1996: 905. Jfr. Årsregnskab for TV 2 1996, s. 58. 
896 DR havde valgt at sende DR2 fra samme satellit, som TV3 brugte, nemlig Intelsat 707, 1°vest, se f.eks. 
Satellitinformation, nyhedsbrev om satellit-TV nr. 2 og nr.10, 6. årgang, februar og oktober 1996.  
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Modstanderne af privatiseringen havde et principielt argument: en privat drevet tv-virksomhed ville 
ikke have som formål at levere kvalitets-tv til seerne og i den forbindelse udnytte 
reklameindtægterne, men at levere seere til reklamerne således, at reklameindtægterne kunne 
maksimeres. I offentligt tv var kvalitets-tv målet og finansieringen midlet, i privat tv var kvalitets-tv 
midlet og maksimering af det økonomiske overskud målet. Hertil kom det mere pragmatiske: I 
ethvert land findes naturligvis begrænsede kommercielle midler til finansiering til radio og tv, og da 
produktion og distribution af elektronisk medieindhold koster det samme, uanset hvor mange, der 
modtager det, opstår der hurtigt i små lande som Danmark ubalance mellem behovet for penge til 
programmer og markedets muligheder for at opfylde dette behov.  
 
Paradokset mellem de to ideologisk forskellige holdninger kunne derfor spidsformuleres til 
følgende: Koste hvad det vil på programudbuddet – TV 2 skal privatiseres af ideologiske årsager. 
Og hvis programudbuddet skal sikres, skal TV 2 privatiseres af økonomiske grunde. Midt i dette 
paradoks stod de, der håbede og troede på, at det var muligt at skaffe så store offentlige midler, at 
den manglende kommercielle finansiering kunne kompenseres, og at den særlige danske model med 
to uafhængige offentligt ejede virksomheder kunne levere et programudbud, der i forhold til 
sammenlignelige lande var “second to none”. 
 
17.5. EU-Kommissionen og de danske forhandlinger om TV 2 som A/S 
I den proces, der forløb fra Ebbe Lundgaard den 28. januar 1997 annoncerede, at han var parat til at 
omdanne TV 2 til et aktieselskab og til, han måtte opgive ideen den 8. oktober samme år, var der 
parallelt med de politiske forhandlinger mellem ordførerne og ministeren dels grundige overvejelser 
i ministeriet om EU’s holdning til TV 2 som et aktieselskab, dels egentlige drøftelser med 
Kommissionens Konkurrencedirektorat – uden at offentligheden fik kendskab til dette. I den 
følgende fremstilling vil fokus blive flyttet frem og tilbage mellem disse forløb. 
 
Ebbe Lundgaard var som fortalt i afsnit 13.19.11 tiltrådt som Kulturminister den 30. december 
1996, og som noget af det første bad han sine embedsmænd om et notat om de forhold, der skulle 
tages hensyn til, hvis TV 2 skulle omdannes til et A/S, og straks kom EU-problematikken på banen. 
Embedsmændene pegede i notatet897 på, at der ikke umiddelbart var behov for nye undersøgelser af 
de juridiske spørgsmål, da man var dækket ind af Kammeradvokatens gamle notat fra 27. marts 
1996, jfr. afsnit 13.19.5.1. Embedsmændene fremhævede, at Kammeradvokaten havde konkluderet, 
at en konvertering af statslånet og en videreførelse af blandingsfinansieringen (reklameindtægter + 
licens) “ikke på forhånd kunne udelukkes at ville være i strid med EU’s statsstøtteregler”, og at et 
evt. lovforslag om omdannelse til A/S derfor skulle notificeres ved Kommissionen. 
Embedsmændene rådede ministeren til, at man i den kommende proces – hvis konvertering og 
blandingsfinansiering indgik - kunne overveje “at forespørge Kommissionen, hvorledes man på 
dette grundlag vil stille sig til en selskabsomdannelse”. 
 
17.6. Radikal uenighed fra starten 
Den 28. januar 1997 meddeler Morgenavisen Jyllands-Posten, “at kulturminister Ebbe Lundgaard 
(R) har erklæret sig parat til at omdanne det statslige TV 2 til et aktieselskab. Og ministeren er ikke 
afvisende overfor, at også private aktionærer kan blive lukket ind i varmen”. Torben Rechendorff 
ser gerne en spredning af aktionærerne, og avisen oplyser, at både Nordisk Film (ejet siden 1992 af 
Egmont-gruppen) og norske Schibsted (der i november 1996 sammen med Tele Danmark havde 
købt det danske produktionsselskab Metronome) var interesserede i at investere i et kommende TV 

 
897 “Drøftelser om evt. omdannelse af TV 2 til aktieselskab” af 13. januar 1997, J. Nr. 1997.7201-2, 7. kt. lmb. 
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2-aktieselskab. Peter Parbo, TV 2’s økonomidirektør, var også interesseret i et A/S med flere ejere. 
“Der er to fordele. Dels vil TV 2 få tilført flere penge, og dels større knowhow fra de 
mediekoncerner, som har interesse i at investere”898. 
 
Men allerede næste dag den 29. udkom Morgenavisen Jyllands-Posten med denne rubrik: “Radikale 
blokerer for TV 2 på aktier”. Den radikale kulturpolitiske ordfører Elsebeth Gerner Nielsen 
fortæller, at ministerens synspunkt på den delvise privatisering ikke var afstemt med hans bagland. 
“Den holdning er noget mere positiv, end der er basis for i Det Radikale Venstre”. [...] "Vi er meget 
skeptiske over for en privatisering. Når der er privatøkonomiske interesser indblandet, bliver det 
væsentligste motiv at tjene penge, og vi har tilstrækkeligt med kommercielle stationer," siger 
Elsebeth Gerner Nielsen”. 
 
Ebbe Lundgaard, der som minister også skulle tage hensyn til regeringspartneren 
Socialdemokratiet, lod gennem sin ministersekretær meddele, at “at han ingenlunde har taget 
stilling til, hvad der skal ske med kanalen, eftersom spørgsmålet endnu ikke har været drøftet med 
partiernes kulturordførere”. 
 
Den 3. marts mødtes medieordførerne for at tage fat på de to udestående spørgsmål, som de havde 
lovet hinanden at drøfte i foråret 1997: TV 2 som A/S og radiokanalen P4’s skæbne. Og ifølge Det 
fri Aktuelt den 4. marts, der er den eneste avis, der referer fra forhandlingerne, blev drøftelserne 
koncentreret om P4. Som forventet blev der ikke opnået enighed. For Helge Sander var 
udgangspunktet, at DR ikke skulle have P4, og for Søren Hansen og Elsebeth Gerner Nielsen var 
det vigtigt, at den blev brugt til et andet radiofonisk indhold end det, der fandtes. Dvs. at den skulle 
indgå i koordination med DR’s P1, P2 og P3899. 
 
Næste møde mellem medieordførerne var den 3. april 1997, og nu stod TV 2 øverst på dagsordenen 
med P4 noget længere nede. 
 
17.7. Ebbe Lundgaards første udspil fra 3. april 1997 
Som optakt til mødet havde embedsmændene den 19. marts 1997 dels udarbejdet et forslag til en 
model for TV 2 som et aktieselskab, dels i et bilag til ministeren peget på nogle usikkerheder i 
projektet. Disse var fire. I modellen indgik, at aftalen mellem staten og et TV 2 A/S skulle 
fastlægges i en privatretlig kontrakt. I så fald mente embedsmændene, at der burde skabes er 
kontrolorgan, der kunne overvåge, om TV 2 A/S opfyldte sine forpligtelser. Et sådant organ fandtes 
i Sverige og Norge. Denne tanke førte senere frem til etablering af Radio- og tv-nævnet. Den næste 
usikkerhed angik kontraktens opsigelighed. En privatretlig kontrakt har normalt en fastlagt løbetid, 
og begge parter kan opsige den. Men skulle TV 2 A/S have denne mulighed? Den tredje usikkerhed 
angik EU-Kommissionens godkendelse, der blev anset som en forudsætning for modellen. Den 
statslige finansiering skulle dække de merudgifter og mindreindtægter, der knyttede sig til “en 
række nærmere beskrevne public service forpligtelser”, jfr. Kommissionens overvejelser i 
tilknytning til Arbejdspapiret i afsnit 12.5-6. Embedsmændene nævner ikke, hvilke forpligtelser, der 

 
898 Dette udsagn synes implicit at forudsætte, at TV 2 A/S kunne beholde provenuet fra salg af en del af aktierne. Det er 
næppe muligt. I det såkaldte Hovednotat (se afsnit 17.11) anføres det, at “provenuerne ved hidtil gennemførte større 
statslige aktiesalg er stor set alle blevet overført til de generelle reserver”. Og at “engangsindtægter ved salg af statslige 
aktiver ligger principielt udenfor den generelle rammestyring af ministerierne” (s. 7 afsnit 3.6). Det er dog også muligt, 
at Parbo mener, at først køber et privat selskab aktierne i TV 2 A/S og derefter investerer det ekstra kapital i selskabet. 
899 DR havde på dette tidspunkt rådighed over en del af P4-frekvenserne, idet DR på forsøgsbasis afprøvede DAB-
teknikken og sendte klassisk musik i weekenden. Denne tilladelse udløb dog i 1998. 
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kunne blive tale om og heller ikke, hvordan “merudgifterne” kunne beregnes. Og som den fjerde 
usikkerhed peges på, at Kommissionen måske ville kræve, at selve sendetilladelsen kom i udbud, så 
andre end det nuværende TV 2 kunne byde på opgaven. Dette kunne dog hindres, hvis man i loven 
indskrev en ret for TV 2 til at sende landdækkende radio og tv, og så fastlagde forholdet mellem 
opgave og finansiering i en privatretlig kontrakt. Som nævnt blev disse (alvorlige) overvejelser 
forbeholdt ministeren, det dokument, han spillede ud med til forhandlerne, var uden bilaget.  
 
Dokumentet - “En model for TV 2 som A/S”900 - havde to dele: først en opremsning af de 
forudsætninger, der tidligere var nået enighed om; og dernæst Ebbe Lundgaards konkrete forslag til 
at omdanne et TV 2/Danmark til et TV 2 A/S. 
 
Forudsætningerne var dem, der indgik i 1996-medieaftalen. TV 2 skal fortsat have public service-
forpligtelser, og regionernes status skal ikke ændres. TV 2 skal have frihed til at svare igen på de 
udfordringer, der vil komme. Dokumentet nævner i den forbindelse det lokale netværkssamarbejde, 
et stigende antal satellitkanaler, introduktion af pay per view, dvs. de muligheder, som 1996-forliget 
delvist selv var ophavsmand til. For at kunne forsvare sig skulle TV 2 kunne indgå strategiske 
alliancer, optage lån på markedsvilkår og gå ind i andre aktiviteter end tv. 
 
TV 2/Danmark skal derfor omdannes til et aktieselskab “under forudsætning af, at EU-
kommissionen kan godkende konstruktionen”. Aktieselskabsmodellen så således ud: 
 
TV 2/Danmark omdannes til et A/S ved en lovændring. Selskabets public service-forpligtelser og 
statens betaling for opfyldelsen vil blive nærmere fastlagt i en privatretlig kontrakt med en løbetid 
på f.eks. 10 år. Public service-forpligtelserne kan justeres ved udformning af kontrakten. Licensen 
tilfalder derfor ikke TV 2 A/S, men beholdes af staten. Staten betaler TV 2 et beløb, der kobles 
sammen med public service-forpligtelserne i en størrelsesorden, der svarer til den nuværende licens. 
Eventuelle forskelle mellem den licens, staten modtager, og det beløb, der udbetales til TV 2 A/S, 
udlignes af statskassen. Det er en forudsætning, at TV 2 A/S årligt betaler et beløb til tv-regionerne, 
der svarer til niveauet i 1996901. Staten kan sælge 49% af aktierne. Der sigtes imod en spredning af 
aktierne, således at ingen aktionær kan eje mere end f.eks. 7 ½ %. 
 
Altså et konkret forslag om en delvis privatisering af TV 2 /Danmark på linje med den delvise 
privatisering af Tele Danmark A/S, der var gennemført af finansminister Mogens Lykketoft i 1994, 
og som i 1997 skulle fuldendes902. 
 
Jeg bemærker, at public service-kontrakten er en “rigtig” privatretlig kontrakt, og at statens betaling 
er koblet til udgifterne ved at opfylde kontrakten og ikke direkte hænger sammen med licensens 
størrelse. At der er tale om en privatretlig kontrakt må endvidere betyde, at der vil indgå 
sanktionsmidler, som begge parter har rådighed over, hvis betingelserne ikke overholdes. Det vil 
sige, at TV 2 A/S vil få garanti for, at der ikke i kontraktperioden sker nedskæringer i det statslige 
tilskud, således som det tidligere var sket i forhold til de “aftaler”, der var indgået mellem TV 2 og 
ministeren. 

 
900 [Kulturministeriet]: “En model for TV 2 som A/S”.Bilag til “Notat. Til ministeren. Model for TV 2 som A/S” af 19. 
marts 1997, j. Nr. 1997, 7201-2, 7. kt. lgp. 
901 Dette kom senere, den 18. august 1997, ind i TV 2’s nye Vedtægt, jfr. afsnit 13.19.10.9. 
902 Finansministeriet 2004: “Staten som aktionær” fra januar 2004 oplyser, at staten reducerede sin ejerandel af Tele 
Danmark A/S til 51% i 1994 og i oktober 1997 med et provenu på 31 mia. kr.  overlod hele selskabet til Ameritech (s. 
58). 
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Endelig vil jeg fremhæve, at EU-kommissionens godkendelse er en forudsætning. 
 
17.8. Modtagelsen 
Modtagelsen var meget forskellig blandt politikere, dagblade, konturrenter og mulige aktiekøbere. 
 
17.8.1. Politikerne  
Ebbe Lundgaard udtalte efter forhandlingerne til Ritzau, at modellen blev velvilligt modtaget. Men 
“der kan meget nemt komme noget på tværs, så modellen ikke kan gennemføres. Både politisk og 
substantielt i form af økonomi eller EU-jura, så der er mange hurdler endnu [...]”. Han forsøgte 
derefter at lægge låg på uenigheden med Elsebeth Gerner Nielsen, der havde deltaget som De 
Radikales medieordfører. “For mig og Det Radikale Venstre er det afgørende, at TV 2 fortsat har 
public service-forpligtelser, og regionerne er uberørte af processen med samme muligheder som i 
dag. Det ligger helt klart i modellen og kan endda præciseres mere end nu i en kontrakt”. Helge 
Sander, der tidligere havde krævet TV 2/Danmark fuldstændigt privatiseret, var nu tilfreds. “En 100 
pct . model er ikke realistisk her og nu. Regeringens overvejelser om en 51-49 model er vi parate til 
at købe, siger han. Venstre støtter modellen fra norsk TV 2, som har spredt aktierne til en større 
ejerkreds med et loft over ejerandele. Det forhindrer dominans af mediegiganter som Silvio 
Berlusconi, påpeger Helge Sander” (Ritzau den 3. april 16:30). 
 
Men som ventet var SF afvisende. “Jeg har stadig ikke set de gode argumenter for at gå på aktier, 
men mange dårlige”, sagde Aage Frandsen til Politiken den 4. april. "TV 2 som aktieselskab vil 
betyde en yderligere kommercialisering i tv-billedet, fordi stationen skal have et pænt overskud for 
at sikre aktionærerne et udbytte. En model, hvor staten ejer 51 procent og de resterende 49 pct. af 
private investorer, tror vi ikke på. Eksemplet Tele Danmark viser, at de private aktionærer 
bestemmer udviklingen, og at staten som aktionær bare betingelsesløst bøjer sig," mener SF’s 
medieordfører Aage Frandsen”. Kunne den eksisterende model med offentlige eje og 
blandingsfinansiering ikke opretholdes [...], “må [man] så overveje den rene model og fjerne 
licensen, og i stedet satse på Danmarks Radio som dansk public service-tv” (Morgenavisen 
Jyllands-Posten, 4. april 1997). Frandsen frygtede desuden, at ordningen kunne “komme i klemme 
med EU, der siger nej til sammenblanding af statslige tilskud (licens, red.) og en kommercielt 
opererende medievirksomhed” (Det fri Aktuelt den 4. april)903.  
 
17.8.2. Konkurrenter og køberne 
SBS/Broadcast Danmark trak også EU ind i sagen: “Politikerne kan ikke både give licensmidler til 
TV 2 og privatisere tv -stationen. Spørgsmålet er, hvad EU-kommissionen vil sige til det, siger 
Jesper Sehested Lund, adm. direktør i SBS-datterselskabet Broadcasting Danmark, der står bag 
TvDanmark” (Politiken den 5. april 1997). Han ville dog ikke afvise, at SBS kunne blive en køber 
til et privat TV 2 A/S. 
 
Også andre store medieselskaber udtrykte interesse. Jan O. Frøshaug, Egmontgruppens 
administrerende direktør, sagde til Politiken den 5. april, at “vi har noteret, at TV 2 måske kommer 

 
903 Aage Frandsens (og senere Jesper Sehested Lunds og andres) udsagn om EU’s holdning er ikke korrekt. EU-
Kommissionen havde godkendt dual finansiering af public service broadcasting i RTP-Beslutningen og ligeledes nævnt 
det i Arbejdspapiret, og EU har ifølge artikel 295 i Traktaten ikke nogen holdning til spørgsmålet om privat eller 
statsligt ejerskab. Det kan måske undre, at Frandsen (og ministeren?) ikke er opmærksom på, at TV 2 allerede på dette 
tidspunkt havde en sammenblanding af statslige tilskud (f.eks. licens) og kommerciel drift (salg af reklameplads, som 
TV 2 havde overtaget fra 1. januar 1997, da TVR blev nedlagt). 
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på aktier, og vi er principielt interesseret i at være med”. Og norske Schibsteds direktør Jan Erik 
Knarbakk oplyste til norske Aftenposten, at “der er ingen grund til at skjule, at vi ser på dette med 
betydelig interesse. Dansk TV 2 er en stor og interessant kanal”.  Knarbakk mener endvidere, at det 
ville være klogt at få en dansk partner med, og han nævner, at Schibsted og Egmont arbejder fint 
sammen om det norske TV 2, hvor de hver har betydelige aktieposter904. Berlingske Tidende havde 
følgende spekulationer den 5. april: “De store bladhuse med Berlingske-koncernen i spidsen har i 
modsætning til svenske og norske bladhuse hidtil forholdt sig passive i det turbulente TV-marked. 
Det kan heller ikke udelukkes, at store invest-foretagender eller industrikoncerner vil se TV 2 som 
en god investering og nyt forretningsområde. Én mulighed vil være at introducere TV 2 på børsen - 
i København eller i New York. Staten har tidligere solgt 49 procent af Tele Danmark på denne 
måde, og det er der kommet en særdeles flittigt omsat aktie ud af. Og i baggrunden rumsterer store 
internationale aktører som Murdoch News Corp”. 
 
Samme dag kunne bladet gengive forlydender om, at en pris på 1,5 mia. kr. for 49% af aktierne i 
TV 2 A/S ikke var urealistisk. Det afhang dog af public service-forpligtelserne. 
 
17.8.3. Dagbladene 
De dagblade, der skrev ledere om Lundgaards udspil, var til gengæld alle utilfredse. Forslaget var 
både for lidt og for meget, og der blev ikke lagt fingre imellem:  
 
Morgenavisen Jyllands-Posten lagde ud den 5. april med at kalde forslaget for “TV 2’s måske-
model”.  “TV 2 som kommende aktieselskab vil efter denne model hverken være en offentlig eller 
en privat station, men den vil være både offentligt og privat finansieret. Det kan muligvis være 
meget praktisk for politikere, der stadig tror, de kan styre hele den danske del af den elektroniske 
medieverden. Men i virkelighedens verden er måske-modellen et misfoster. TV 2 bør naturligvis 
privatiseres et hundrede procent. Aktierne kan udbydes til en kreds af private aktionærer, som selv 
må finde ud af, hvornår og hvor mange reklamer, der skal sendes. Licensmidlerne og public 
service-forpligtelsen kan så forbeholdes Danmarks Radio, som samtidig bør holdes fast på denne 
forpligtelse til servicering af hele befolkningen”. 
 
Heller ikke Berlingske Tidende ville lade et privat TV 2 beholde public service-forpligtelsen, og tv-
regionerne ville gå en grum skæbne i møde, hvis bladets ideer blev til virkelighed:  Med rubrikken 
“Mediepolitisk miskmask” skrev bladet den 6. april: “Med en økonomi, som er en ulyksalig 
blanding af reklamekroner og transfusioner af licenskroner opkrævet til Danmarks Radio, bliver TV 
2 mere eller mindre åbent afhængig af politikernes velvilje. Hvis Ebbe Lundgaard har modet, så 
skærer han igennem det mediepolitiske miskmask og skaber rene snitflader. Modellen kunne være, 
at licensfinansiering med public service-pligter forbeholdes Danmarks Radio. TV 2 sættes på aktier 
og frigøres for såvel licensmidler som samfundspligter. Derefter sælges samtlige aktier, og 
stationen må klare sig på rent kommercielle vilkår. Også de regionale TV-stationer skal have kappet 
forbindelsen til TV 2 og må lukke, hvis ikke de kan overleve i kraft af seertække, frivillig licens og 
reklamekroner” (jeg fremhæver). 
 
Også Politiken kunne se forslaget som en start på at samle licensen hos Danmarks Radio. “Det, 
kulturministeren nu overvejer, er at opgive eller i hvert fald dramatisk svække TV 2s karakter af 
public service-station. Det følger både af elementær logik og af EU-regler, at licensen i så fald må 
falde bort. Det vil - med al respekt for reklameindtægterne, og ihukommende den stigende 

 
904 Her citeret efter Ritzaus gengivelse den 10. april 10:57. 
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konkurrence på området - alvorligt forringe TV 2s muligheder for at producere dansk tv af blot 
nogen kvalitet. Når tanken overhovedet kan nyde fremme i den nuværende regering, må det være 
fordi nogen forestiller sig, at licenskronerne så igen kan samles hos DR, der så kan genrejses”. 
 
Det fri Aktuelt skitserede den 7. april en mulig mediepolitisk studehandel og pegede på de politiske 
konsekvenserne samt inddrog EU-perspektivet:  
 
 “En del af studehandlen kunne være at udskille regionerne og lægge dem over til et samarbejde 
med Danmarks Radio, hvis TV2 sættes på aktier og samtidig styrke DR med den fjerde 
landsdækkende radiokanal. Det vil alt sammen være godt for DR, men det vil omdanne TV2 til en 
almindelig kommerciel kanal på linje med TV3, den nye netværkskanal TvDanmark og mange 
andre. Hvad skal vi med flere af dem? Sammenblandingen af offentligt og privat ejerskab, af licens 
og reklame, af kommercielle krav og public service er håbløs. Vil man sætte TV2 på aktier, så må 
man tage skridtet fuldt ud og afskrive den politiske indflydelse på kanalen økonomisk og 
bestyrelsesmæssigt. Så må man frigøre stationen fra public service-forpligtelsen og lade den sejle 
sin egen sø. Det er faktisk det, de borgerlige partier helst ser bliver resultatet af forhandlingerne. 
Regeringspartierne ønsker ikke at give slip på den statslige indflydelse og public service-
forpligtelsen, men Socialdemokratiet og de radikale har valgt en umulig hybrid i stedet for at stå 
fast på to danske kvalitetskanaler med public service-forpligtelser. Hvis ikke den danske regering 
selv kan finde ud af det, så kan EU måske hjælpe på sagen for en gangs skyld. Kammeradvokaten 
har på en henvendelse fra Kulturministeriet gjort opmærksom på, at det formentlig kan være i strid 
med EU-reglerne at opkræve offentlig licens til en halvprivat tv-kanal, da det vil give 
konkurrenceforvridning i forhold til andre kommercielle og privatejede tv-kanaler. Alene den tvivl, 
som først kan afklares ved en senere egentlig sagsbehandling i EU, burde have fået kulturministeren 
til at undlade at servere den uspiselige sammenkogte ret” (jeg fremhæver). 
 
17.8.4. EU-spørgsmålet 
TV 2’s mulige privatisering og EU’s rolle i den forbindelse er tydeligt fremme i argumentationen 
både hos politikerne, TV 2’s konkurrenterne og dagbladene. Også embedsmænd i Kulturministeriet 
påpegede problematikken.  
 
Politiken skrev således: “TV 2 ville nemlig frem over kunne opfattes som en privat tv-station, og så 
er statsstøtte til TV 2 konkurrenceforvridende over for andre private tv-stationer som for eksempel 
TV3. Kulturminister Ebbe Lundgaard ønsker ikke at kommentere problemet, fordi der i øjeblikket 
foregår forhandlinger mellem de politiske partier om den endelige model for en delvis privatisering 
af TV 2. Men kontorchef Lars Banke fra Kulturministeriet erkender, at der er et uafklaret problem. - 
Kammeradvokaten vil ikke udelukke, at en konvertering af TV 2s statsgæld til aktiekapital og en 
fortsættelse med både reklame- og licensindtægter kan være i strid med EUs statsstøtteregler, siger 
han og tilføjer: - Derfor har vi også besluttet at anmelde sagen over for EU-kommissionen, så den 
kan tage stilling til spørgsmålet. Men det forventes, at det først vil ske, når der er politisk enighed 
om, hvordan modellen for TV 2s aktieselskab kommer til at se ud. Lars Banke fremhæver dog, at 
spørgsmålet er nyt for EU-kommissionen, så ingen ved, hvordan den endelige afgørelse vil falde 
ud” (5. april 1997)905.  
 

 
905 Kommissionens beslutning i RTP-sagen (jfr. afsnit 12.7.5), var omtalt i pressemeddelelsen fra 2. oktober 1996, men 
den var måske alligevel ikke kendt af de danske myndigheder på dette tidspunkt. Senere optræder den dog i forløbet. 
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Det ser imidlertid ud til, at EU’s regler ikke blev tolket på den rette måde, måske forårsaget af 
Kammeradvokatens notat af 27. marts 1996 (jfr. afsnit 13.19.5.1).  
 
Argumentationen er, at statsstøtte i form af licens til en delvist privatejet kommerciel virksomhed 
vil være konkurrenceforvridende i forhold til andre kommercielle virksomheder, og at en ændring 
af TV 2’s organisatoriske forhold (aktieselskab) og ejerforhold (delvis eller helt privat eje) vil være 
en overtrædelse af EU-reglerne. Da ingen af de parter, der udtaler sig om forholdene, nævner EU i 
forbindelse med TV 2’s eksisterende konstruktion, må det skyldes, at de anser den for lovlig og 
forenelig med Traktaten. 
 
Men ingen af delene er korrekt, hverken efter datidens opfattelse eller eftertidens praksis hos 
Kommissionen906. En blandingsfinansieret privat virksomhed kan udmærket overholde alle 
statsstøttereglerne, hvis den statsstøtte den modtager, svarer til de ekstra udgifter, der medgår til at 
opfylde de pålagte forpligtelser, og hvis ordningen er notificeret og godkendt af Kommissionen, 
inden den igangsættes. Og hos alle dem, der er citeret eller refereret oven for, gælder det, at 
statsstøtten i form af licens er koblet til public service-forpligtelserne. 
 
Når der opstår misforståelser, kunne det hænge sammen med en usikkerhed om, hvad der forstås 
ved “en kommerciel virksomhed” eller “en kommerciel aktivitet”. Formodentlig ville ingen af 
debattørerne kalde det daværende TV 2 for en kommerciel virksomhed, fordi TV 2 var en 
institution, ejet af staten. Og da dette TV 2 ikke var en kommerciel virksomhed, kunne Danmark 
ikke overtræde statsstøttereglerne ved finansieringen. Derfor var der heller ingen grund til, at TV 2 
ved sin fødsel skulle bæres frem for Kommissionen til velsignelse, før den begyndte at stå på 
fødderne.  
 
Men i EU-sammenhænge er der ikke noget, der hedder “en kommerciel virksomhed” eller 
“kommercielle aktiviteter”, der skulle kunne adskilles fra andre virksomheder eller økonomiske 
aktiviteter. Det centrale begreb er her “virksomhed”, og en virksomhed er “enhver enhed, der 
udøver økonomisk aktivitet, uanset enhedens retlige status og finansieringsmåde”907. Både et 
statsejet og et delvist privatejet TV 2 vil være en virksomhed, og begge ville udøve økonomiske 
aktiviteter. En økonomisk aktivitet bliver ikke “kommerciel” fordi den udøves af private. En 
ændring af TV 2’s ejendomsmæssige status, ville derfor ikke ændre på kravene til overholdelse af 
statsstøttereglerne. Den daværende TV 2-ordning burde derfor – lige som en kommende ordning for 
et TV 2 A/S skulle – være anmeldt til EU-Kommissionen. Ingen synes at have tænkt den tanke i 
1996-97 eller i 1986 for den sags skyld (- hvis der nu var tale om statsstøtte). 
 
Det mest interessante i denne fortællings optik er imidlertid ikke, om de komplicerede EU-
spørgsmål fortolkes mere eller mindre præcist, men at EU og en evt. privatisering af TV 2 er koblet 
sammen i bevidstheden hos de personer, der overvejede det, og at alle anså denne kobling for 
problematisk. 
 
17.8.5. Mødets beslutninger: flere modeller og opfordring til bud på P4 
Under mødet den 3. april mellem ministeren og de mediepolitiske ordførere blev der stillet en 
række spørgsmål om især økonomi, EU og ejerskabskonstruktioner, og der blev enighed om, at 
Ebbe Lundgaard til næste møde den 23. april skulle fremlægge flere forskellige modeller til løsning 

 
906 Jeg minder om, at Kommissionens Meddelelse om forsyningspligtydelser i Europa blev trykt i EFT den 26. 
september 1996 (EFT 1996/C 281/3), jfr. afsnit 12.9.2.  
907 Citat fra C-41/90 Höfner og Elser af 23. april 1990, Sml. 1991, I-1979. 
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af TV 2’s problemer908. Det var Lundgaard tilfreds med: “Vi har nu sat en proces i gang, og jeg 
håber, at et lovforslag kan fremsættes til oktober”. Der skal nu foretages “en grundig kulegravning 
og analyse af TV 2’s økonomi. Et aktieselskab skal naturligvis kun stiftes, hvis det er økonomisk 
bæredygtigt på længere sigt” (Morgenavisen Jyllands-Posten 4. april 1997). 
 
På mødet blev der endvidere truffet beslutning om at indkalde forslag fra dem, der ønskede at 
driven radiovirksomhed på det fjerde sæt radiofrekvenser (P4). “Ansøgere som Danmarks Radio, 
TV 2 eller rent private interessenter opfordres til at byde på kanalen. De skal bl.a. skitsere 
programflade, økonomi og løbetid” (Ritzau, 3. april 17:27). 
 
17.9. Frem mod den 23. april 1997 
Ebbe Lundgaards første forslag til en model for et TV 2 A/S medførte naturligvis reaktioner fra 
Danmarks Radio og TV 2. 
 
Generaldirektør Christian Nissen sendte den 10. april på grundlag af de genoptagne mediepolitiske 
forhandlinger et oplæg til den interne konference, DR’s bestyrelse skulle afholde på Oslo-båden den 
15.-17. april.  Dokumentet, der var på fire sider, hed “De mediepolitiske forhandlinger og DR’s 
interesser”909. 
 
Indholdet var både en gentagelse, men også en skærpelse af tidligere argumenter. I kort form ser det 
således ud: 
 
Det er i DR’s interesse, at TV 2 omdannes til “et rent reklamefinansieret privat aktieselskab“. 
Årsag: Usikkerhed om EU’s konkurrenceregler; skisma mellem PS-programkravene og det 
kommercielle markeds krav til programfladen; de forbundne kar mellem DR’s og TV 2’s økonomi, 
senest ved forliget i maj 96, der overførte midler fra DR til TV 2. “Vi bruger licensmidler til at 
konkurrere indbyrdes”. DR ønsker TV 2 bragt på linje med forholdene i andre lande, dvs. TV 2 
Norge, MTV Finland, TV4 Sverige. For regionerne ønsker DR, at de alene finansieres via TV 2’s 
nuværende licens, at de etablerer deres eget selvstændige selskab, og at de sendes som vinduer i 
DR’s programflade. Derfor må DR og TV 2 bytte sende-systemer. DR mener i den forbindelse, at 
pengene fra salget af TV 2 skulle anvendes til at betale den resterende del af UHF-sendernettets 
gæld. “DR’s interesser i denne sag er først og fremmest at få skabt en så ren løsning som muligt, 
svarende til den konstruktion man har i de øvrige nordiske lande. Dvs. at TV 2 bliver et rent 
reklamefinansieret privat aktieselskab” (s. 4).  
 
TV 2/Danmark skal altså privatiseres, miste licensen og regionerne samt UHF-sendernettet, der 
gratis skal overføres til DR. 
 
Det var som nævnt et internt DR-dokument, men DR’s bestyrelse var politisk udpeget, og her sad 
bl.a. socialdemokraten Finn Aaberg, den konservative Erling Aaskov, Jens Skrumsager Skau fra 
Venstre, Torkild Møller fra De radikale, Johannes Sørensen fra Fremskridtspartiet og Preben 
Sepstrup fra SF. Indholdet ville med sikkerhed gå videre til partiernes mediepolitiske forhandlere. 
 
TV 2’s Jørgen Flindt Pedersen, der flere gange havde bakket op om aktieselskabsmodellen, 
begyndte nu i TV 2 Nyt den 11. april at hale i land. Den aktieselskabsmodel, TV 2 havde foreslået i 

 
908 Ritzau 3. april 16:30, Morgenavisen Jyllands-Posten 4. april.  
909 Konferencen ifølge Bilag 110/97 til DR-bestyrelsens møde den 1. april 1997. Nissens oplæg dateret 10. april 
(N:/gd/medpol/forlig97). 
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Gråbogen fra januar 1995 (jfr. afsnit 13.19.1), skulle sikre TV 2 en økonomisk konsolidering ved at 
afskaffe gælden. Men gælden var nu parkeret, dvs. gjort rente- og afdragsfri indtil udgangen af 
2000. Der er dog en fordel ved at have andre medieforetagender med, nemlig “at TV 2 fik tilført 
yderligere indsigt og styrke, samt at de – måske – så ikke dukker op om konkurrenter i andre 
sammenhænge”. Men for TV 2/Danmark er det afgørende, “at vi bevare[r] vores public service-
forpligtelser og den licens, som følger deraf, ligesom regionernes fortsatte tilknytning til TV 2 er af 
helt vital betydning. Kan disse ting, som sammen med uafhængigheden har med selve livsnerven 
for TV 2 at gøre, ikke sikres nagelfast i en A/S-model, er prisen simpelthen for høj”. 
 
Efter de mange referater af mødet den 3. april og de efterfølgende kommentarer og angreb på 
kulturministeren, kom Ebbe Lundgaard selv på banen med en artikel i Det fri Aktuelt den 16. april. 
“Public service på aktier” hed den. Han skrev: 
 
“Det er [medieaftalens] rammer, som danner udgangspunkt for den skitse til en omdannelse af TV 
2, som jeg for nylig har præsenteret for ordførerne. Jeg kan således ikke operere på et fuldstændigt 
frit grundlag. Personligt har jeg forståelse for mange af de synspunkter, der har været fremme - 
blandt andet om, at det ville give et 'renere snit', hvis der ikke var licensmidler involveret i et 
kommende TV2 A/S. I parentes bemærket ville det nok også gøre det nemmere at få EU-
Kommissionens accept af en selskabsomdannelse. Men en sådan konstruktion ligger som nævnt 
ikke i kortene fra medieaftalen. Det samme gælder spørgsmålet om public service-forpligtelserne. 
Nogle har hævdet, at et kommercielt aktieselskab med deltagelse af privat kapital er uforenelig med 
public service-opgaver. Det mener jeg ikke. Erfaringerne fra lande, som vi normalt plejer at 
sammenligne os med, viser da også, at det kan lade sig gøre. TV 2 i Norge og TV 4 i Sverige er 100 
pct. private tv-selskaber med klare public service-forpligtelser - oven i købet med økonomisk 
succes. Hvorfor skulle det så ikke være muligt i Danmark? Det er fremgået af debatten, at der er 
flere danske medievirksomheder, som er interesseret i at skyde penge ind i TV 2. Det tager jeg som 
et tegn på, at vi er på rette spor, og at TV 2 er et attraktivt foretagende”. 
 
Herefter synes der at være gået panik i regeringspartierne. I løbet af én dag  – den 19. april – kunne 
dagspressen bringe oplysninger, der tydede på stor forvirring og flugt fra gamle positioner hos både 
Socialdemokratiet og Det radikale Venstre. 
 
Den 18. april foreslog Socialdemokratiets Søren Hansen uden om regeringen en ny model: Det rene 
snit. TV 2 omdannes til et aktieselskab, der udelukkende finansieres af reklamer, hvor staten ejer 
51%. TV-regionerne skal flyttes til DR sammen med licensen. Betingelsen for denne 
imødekommelse af de borgerliges krav var, at DR fik den fjerde radiokanal, P4910. Altså et forslag, 
der ikke lå langt fra DR’s ønsker, men som var mere vidtgående end Kulturminister Lundgaards 
første skitse. 
 
Det andet regeringspartis mediepolitiske ordfører Elsebeth Gerner Nielsen afviste det 
socialdemokratiske forslag om et lynforlig. Det fri Aktuelt fra den 19. april skriver: “ Den radikale 
ordfører, Elsebeth Gerner Nielsen, tager [...] afstand fra det seneste udspil fra Socialdemokratiets 
Søren Hansen, og heller ikke hun har forhåbninger om et forlig. 'Vi skal i stedet bruge kræfterne på 
at opstille forskellige scenarier for TV2's fremtid, så vi har noget klogt at diskutere ud fra.' En 
holdning som deles af kulturminister Ebbe Lundgaard, og begge radikale er parate til at overveje 
højere licens og måske gøre TV2 fuldstændig licensfinansieret. 'De næste ti år får danskerne 

 
910 Refereret i Det fri Aktuelt den 19. april og mere udførligt i Morgenavisen Jyllands-Posten samme dag. 
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mulighed for at udvide deres forbrug med 30 til 40 procent. Hvorfor ikke bruge nogle af pengene på 
kvalificeret tv,' siger Elsebeth Gerner Nielsen”. 
 
Samme dag gik Det radikale Venstres landsformand, Margrethe Vestager, i den absolut modsatte 
grøft. I en artikel i Berlingske Tiden skrev hun: 
 
“[...] det [er] lidt af en storm i et glas vand, at der den sidste tid har været stor debat, om vi - som 
kulturministeren foreslår - skal lave TV 2 om til et aktieselskab og sælge 49 pct. af aktierne til 
private investorer. Det er i grunden en besynderlig debat - for hvem siger, at vi skal have to 
statsfinansierede (helt eller delvist) TV-stationer? Hovedsigtet med licensbetaling til TV-produktion 
må være, at vi sikrer et alternativ af høj kvalitet til bombardementet fra kabel og satellitter. Det 
offentlige bør med andre ord gennem licenskronerne sikre, at der vises programmer, der er valgt 
efter andre kriterier end popularitet hos en købedygtig forbrugergruppe. Der burde være en heftig 
debat om, hvorfor vi overhovedet spilder vores - trods alt - sparsomme licenskroner på at producere 
Lykkehjulet, MandagsChancen og Jeopardy o.s.v. Det er helt fine, passive, 
underholdningsprogrammer, men det hverken kan eller bør være det offentliges opgave at støtte den 
slags. Vores støtte skaber jo ikke valgmuligheder og alternativer, men blot mere af det samme. 
Debatten ville måske blive rigtig interessant, hvis vi overvejer at gå endnu længere, end 
kulturminister Ebbe Lundgaard foreslår: Vi kunne tænke helt radikalt og sælge hele molevitten, lade 
TV 2 Regionerne være selvstændige eller blive en del af DR, og så koncentrere licenskronerne om 
at sikre et reelt alternativ gennem et veldrevet og effektivt DR. [...]” (jeg fremhæver). 
 
Men regeringens gamle forligspartner SF stod fast på sine positioner. Aage Frandsen svarede 
samme dag i Det fri Aktuelt på en række spørgsmål.  
 
Hvorfor kan SF ikke gå med til at omdanne TV 2 til et aktieselskab, når andre statslige institutioner 
de senere år er blevet aktieselskaber? Frandsen: “’Der er forskel på at privatisere telefonliner og så 
privatisere landets vigtigste og mest indflydelsesrige kulturmedie - nemlig dansk public service tv. 
Det er alt for vigtigt for samfundets udvikling, og det vil få nogle meget uheldige konsekvenser for 
indholdet. Se på TeleDanmark, hvor de seneste rationaliseringer alene er trumfet igennem af hensyn 
til aktionærudbytte og krav om højere overskud. Samme tilpasning ville ske med TV2, hvor krav fra 
reklamefolk om høje seertal og programmer til især de påvirkelige købedygtige seere vil ramme 
kvaliteten’. Man kan jo lade staten beholde 51 procent af aktierne i TV2 og stadig stille krav om 
public service? ’Det at sætte TV2 på aktier er det første skridt i den gale retning, hvor vi aldrig vil 
kunne vende tilbage. Problemet er, at man kan bruge og bøje udtrykket public service, som det 
passer en. Det er det kommercielle TV2 i Norge et godt eksempel på. Stationen er i princippet også 
forpligtet til at opfylde public service-forpligtelser, men undgår eksempelvis at sende 
børneudsendelser med henvisning til, at de ikke må vise reklamer omkring børne-tv. På den måde 
slipper TV2 i Norge for at bruge penge på dyre tv-produktion’. Er det da ikke tilstrækkeligt med et 
stærkt DR? ’Jeg mener, vi har brug for konkurrence. Også når det gælder dansk kvalitets-tv i 
statslige kanaler. Efter min mening tænker Danmarks Radio allerede for meget i seertal. De giver op 
over for markedskræfterne. Og blev de alene på markedet, så har danskerne kun et valg af public 
service-tv’”. 
 
17.10. Ebbe Lundgaards andet udspil: de fire modeller 
Den 23. april 1997 mødtes medieordførerne igen. Ebbe Lundgaard havde endnu en gang på de 
interne linjer bedt om afklaring af EU-spørgsmålet, og embedsmændene have den 17. april 
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udarbejdet et oversigtsdokument, “EU-aspekter ved en omdannelse af TV 2 til A/S911. Heri nævnes 
igen, at det ikke kan udelukkes, at en omdannelse til A/S med blandingsfinansiering vil være i strid 
med EU’s statsstøtteregler, og at ordningen derfor skal anmeldes til og godkendes af 
Kommissionen. Denne kan erklære ordningen for forenelig, da støtten gives til fremme af kulturen. 
Notatet nævner i den forbindelse, at der i Kommissionen er overvejelser om muligheden for at 
etablere nogle rammebestemmelser for, hvordan EU’s konkurrenceregler for statsstøtte kan 
anvendes på de økonomiske tilskud, Medlemsstaterne yder til den kulturelle og audiovisuelle 
sektor. Notatet nævner igen, at en forudsætning for Kommissionens godkendelse vil være, “at det 
kan dokumenteres, at selskabet vil være levedygtigt også på længere sigt uden tilførsel af statslige 
midler ud over sædvanlige midler (d.v.s selskabet må ikke modtage ad hoc-finansiering af 
underskud)”. En gentagelse af den betingelse, der reelt var årsagen til, at embedsmandsgruppen i 
april 1996 ikke kunne anbefale en overgang til A/S, da TV 2’s økonomi ikke så ud til at kunne 
opfylde denne forudsætning. Embedsmændene havde desuden den 18. april 1997 kontaktet den 
danske faste repræsentation ved EU om spørgsmålet, og Morten Pedersen herfra havde oplyst, at 
Kommissionen havde store problemer med statslig finansiering af PSB. Men at han forventede, at 
det i forbindelse med den regeringskonference, der skulle føre til Amsterdam-protokollen, ville 
“blive givet en traktatmæssig sikring (evt. ved en protokol) af public service-stationerne”912. Det 
hollandske formandskab var dog endnu ikke kommet med et udspil (jfr. her afsnit 16.1.3). Pederen 
mente på den baggrund, at Danmark ikke formelt burde kontakte Kommissionen før, der var 
afklaring på en evt. Traktatændring. Men en uformel snak med Asger Petersen, direktør i EU’s 
konkurrencedirektorat, kunne nok overvejes. 
 
Dette var baggrunden for det nye Notat med fire forskellige modeller til løsning af TV 2-problemet, 
Ebbe Lundgaard forelagde de mediepolitiske ordførere ved forhandlingen den 23. april 1997.  Og 
efter den seneste uges turbulens besluttede ordførerne sig for at udsætte de videre forhandlinger til 
efteråret. I mellemtiden skulle de fire modeller analyseres. Ministeriet udsendte derfor en 
pressemeddelelse “Forhandlingerne om omdannelse af TV 2 til aktieselskab udsat”913. Lundgaard 
udtaler i pressemeddelelsen: “Modellerne vil være meget detaljerede, så vi med dem i hånden kan 
få en grundig debat om, hvilken fremtid vi ønsker for TV 2. Det er nødvendigt at bruge sommeren 
til at gå i dybden med en række spørgsmål om bl.a. TV 2’s økonomi og afklaring af forholdt til EU-
reglerne, og på grundlag heraf genoptage forhandlingerne med ordførerne til efteråret”. Til Det fri 
Aktuelt sagde Ebbe Lundgaard dagen efter: “Det bliver svært at finde en løsning. Vi er fremme ved 
stregen, og vi skal nå det inden Folketingets åbning i oktober. Ellers må vi vente, til det nuværende 
medieforlig udløber i år 2001”. 
 
De fire modeller var kortfattet beskrevet i et fire siders Notat, men der var til hver model tilføjet en 
række spørgsmål, der skulle undersøges914. 
 
Model 1: Det rene snit 
TV 2/Danmark omdannes til A/S og staten sælger alle aktier. En ren privatisering. Ingen licens, 
men heller ingen public service-forpligtelser. Regionerne udskilles og indgår evt. i en regional 
koncernstruktur. De forudsættes fortsat at levere bidrag til TV 2’s – og evt. DR’s – sendeflade. 
Regionerne modtager licens på deres nuværende økonomisk niveau. 
 

 
911 Notat af 17. april 1997. J. Nr. 1997, 7201-2. 7. kt. lgp. 
912 “Notat til sagen. Samtale med Morten Pedersen om EU-forelæggelse”. J. Nr. 1997. 7201-2. 7. kt. lgp. I FM’s arkiv. 
913 Sendt 23. april 1997 16:04 til Danmarks Radio og runddelt til direktionen til orientering den 23. april. 
914 Kulturministeriet: Notat. fire modeller for et fremtidigt TV 2. J. nr. 1997, 7201-2. 7. kt. LGP/LMB. I FM’s arkiv. 
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Spørgsmål: Kan et privat TV 2 uden public service-forpligtelser benytte den anden landsdækkende 
frekvens uden udbud? Hvilke koncessionskrav kan stilles? Hvad med sanktioner? Hvilke 
rettigheder og pligter skal gælde imellem TV 2/Danmark og regionerne? Kan regionernes bidrag til 
DR sendes på VHF? Kan provenuet fra aktiesalget indgå i en fond til finansiering af dansk film- og 
tv-produktion915? Endelig ønskes EU-Kommissionens stillingtagen til modellen. 
 
Model 2: Den delvis privatisering 
TV 2 omdannes til TV 2 A/S, men staten sælger kun 49% af aktierne. TV 2 A/S vil fortsat have ret 
til at sende via UHF-nettet, og public service-forpligtelserne og statens betaling herfor via licens 
fastlægges i en privatretlig kontrakt. Regionerne bevarer deres status. Evt. kan de udskilles fra TV 2 
A/S. 
 
Spørgsmål: Problemer i forhold til konkurrencelovgivningen. Fastlæggelse af public service-
forpligtelserne og koblingen mellem disse og licensens størrelse. Kontraktvilkår og 
sanktionsmuligheder. Kan TV 2 benytte UHF-frekvenserne uden udbud? Og endelig ønskes EU-
Kommissionens stillingtagen. 
 
Model 3: En styrket public service-kanal 
TV 2 bevarer sin status som offentligt ejet public service-virksomhed. Omdannes evt. til 100% 
statsligt ejet A/S. Blandingsfinansiering fortsættes, men licensen øges til et niveau, der gør det 
muligt for TV 2 at styrke programfladen med dansk producerede kvalitetsproduktioner, evt. som 
egenproduktion. Denne ekstra forpligtelse øremærkes evt. Regionerne som nu. 
 
Spørgsmål: Størrelsen af de øgede licensmidler. Mulighed for øremærkning til særlige formål. 
Omkostninger ved at have to offentlige public service-virksomheder, herunder et TV 2 med en 
styrket programflade. Fordele/ulemper ved et statsligt A/S. “Evt. EU-Kommissionens stillingtagen 
til modellen” (jeg fremhæver). 
 
Model 4: En status quo-model (med budgetsikkerhed) 
Alt som nu, men et eventuelt fald i reklameindtægterne kompenseres ved øgede licensmidler. 
 
Spørgsmål: “TV 2’s muligheder for – i en situation hvor reklameindtægterne falder – at kunne leve 
op til sine public service-forpligtelser (evt. overleve økonomisk på sigt)”. 
 
Jeg bemærker, at der i den seneste status quo-model ikke optræder noget ønske om at høre EU-
Kommissionen, og det dette kun er en eventualitet i den tredje model. 
 
17.11. Sommeren 1997 
Sommeren 1997 var altså af ministeren udlagt som det afgørende tidspunkt for TV 2/Danmarks 
eventuelle privatisering. 
 
Allerede den 15. april – dvs. en uge før medieordførerne besluttede at udskyde forhandlingerne, til 
de fire modeller var analyseret – havde Kulturministeriet indgået en aftale med 
PriceWaterhouse/Seir-Petersen om en ny økonomisk analyse af konsekvenserne af at omdanne TV 
2 til et aktieselskab. Denne analyse blev gennemført i løbet af sommeren og afleveret til ministeriet 
den 13. august. 

 
915 Som nævnt i afsnit 17.5 var dette næppe muligt. 
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De fire modeller fra 23. april blev ikke kommenteret af politikerne, men DR og TV 2 forholdt sig 
analytisk til dem. 
 
17.11.1. Danmarks Radio og de fire modeller 
Danmarks Radios direktion fremlagde til bestyrelsens møde den 3. juni 1997 en kommentar til 
Kulturministerens fire alternative modelforslag916. Kommentaren var igen et internt notat, men 
DR’s bestyrelsesmedlemmer havde som sagt tætte kontakter til de mediepolitiske forhandlere. 
 
Hovedpointerne var de samme som i notatet fra 10. april, men endnu engang var der sket en 
skærpelse. Notatet gennemgår først de fire modeller. Model 1 (Det rene snit) får tilslutning, men 
regionernes placering er problematisk. “Hvis regionerne fortsat skal levere (licensfinansieret, gratis) 
programstof til et privatejet TV 2, er der jo tale om et årligt 300 mio. kr. offentligt tilskud til TV 2. 
Det vil ganske givet være at betragte som konkurrenceforvridende i det kommercielle marked” (s. 
2)917.   
 
Model 2 (den delvise privatisering) kritiseres for to ting. En delvis privatisering vil få prisen til at 
falde, hvis de private aktionærer ikke garanteres indflydelse i form af bestyrelsesposter. Kun hvis 
dette er vejen frem mod fuld privatisering (som Tele Danmark-modellen), mener notatet, at private 
vil være interesserede (og så er vi ovre i model 1). Desuden anføres, at det er hovedløst, at staten 
hælder 300 mio. kr. ind i den ene ende samtidigt med, at private aktionærer trækker en del af 
overskuddet ud i en anden. 
 
Model 3 og model 4 ses under ét. Hovedproblemet for DR er, at det er “naivt [at se] bort fra, at den 
øgede licensfinansiering [af TV 2] skal tilvejebringes på DR’s bekostning”. 
 
DR-notatet konkluderer, at hvis den offentlige kontrol med TV 2 ønskes opretholdt, er de to sidste 
modeller formodentlig de eneste mulige. Og hvis TV 2 programmæssigt skal holdes på et højt 
niveau (hvad der indgår i model 3 og 4), vil staten reelt udskrive “en blancocheck fra 
licensbetalerne, fra DR eller fra statskassen, hvor trækningen af denne check vil afhænge af 
konkurrenceforhold i TV-markedet, som staten ikke har indflydelse på” (s.3). 
 
I stedet for denne blandingsfinansiering ønsker DR “en helt ren model” (s. 4), dvs. Det rene snit. 
“På den ene side et kommercielt, reklamefinansieret TV 2 og på den anden side en licensfinansieret, 
public service station DR”. 
 
Regionerne og licensen skal derfor bort fra TV 2, og regionernes nyhedsudsendelser, der finansieres 
af de 300 mio. licenskroner, skal sendes på DR’s tv. Hvis regionerne ud over dette skal producere 
og sende andre programmer hos DR eller hos TV 2, skal det ske på kommercielle præmisser. Den 
eksisterende reklamefinansiering af regionerne må ophøre. DR og TV 2 skal endvidere bytte 
sendefrekvenser. TV 2 får rådighed over DR’s VHF-net, medens UHF-nettes frekvenser overflyttes 

 
916 “4 TV 2 modeller. – Kommentar til kulturministerens 4 alternative modelforslag”. Dateret 21. maj 1997. Bilag 
120/97 til mødet den 3. juni 1997. 
917 Som bilag til notatet var vedlagt artikler om TV 2 som A/S fra majnummeret af Audiovisuelle Medier. Her udtalte 
både Jens Torpe fra TV3 og Jesper Sehested Lund fra SBS sig på lignende måde. Torpe er konstaterende angående 
konkurrenceforvridningen, Jesper Sehested Lund (der i april 2000 skulle blive hovedmanden i SBS’s klage til 
Kommissionen over TV 2’s konkurrenceforvridning) siger, at “man bør overveje at prøve dette aspekt ved EU-
domstolen” (s. 4).  
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til DR, da de er de eneste, der kan regionaliseres. Statens indtægt ved aktiesalg kan passende bruges 
til betaling af gælden på UHF-nettet. “I den forbindelse ville en god løsning være, at DR samtidig 
overtager den ledige 2. UHF-frekvens med henblik på at skifte DR2 fra satellit til jordbaseret 
sending” (s. 4). Regionerne kan i en overgangsfase danne et selvstændigt selskab, men “en fornuftig 
løsning på lidt længere sigt vil være, at skabe et tættere bimedialt, regionalt samarbejde mellem TV-
regionerne og DR’s regionalradioer”. Under DR’s ledelse, förstås. 
 
I forhold til 10. april-notatet forbedres DR’s position på tv-området ved, at også DR2 nu “kommer 
ned på jorden”. En smart udnyttelse af TV 2’s problemer, kunne man mene. Men de nødvendige 
frekvenser fandtes ikke i hovedstadsområdet (jfr. 13.15.5). VHF-frekvensen opfyldte ikke formålet, 
hvorfor den var erstattet med kanal 31, som DR1 sendte på fra Hove-senderen. TV 2 havde kanal 
53, og de to lokale frekvenser var fordelt med kanal 60 til Kanal 2 og kanal 23 til Kanal 
København. At DR byttede kanal 31 med TV 2’s kanal 53 ville ikke skabe plads til DR2.  
 
DR’s tanker rummer imidlertid også problemer for regionerne. Skal Det rene snit gennemføres, må 
regionerne og DR blive samme virksomhed. Ideen med, at tv-regionerne på markedspræmisser skal 
sælge andet end nyhedsprogrammer til DR er ubegrundet i en statsstøttesammenhæng, da begge 
virksomheder har public service-forpligtelser og er finansieret af statsmidler. Når DR alligevel 
foreslår det, er det fordi DR ikke vover at nævne den anden og mest nærliggende mulighed: at tv-
regionerne lægges sammen med DR, hvorved den fornuftige bimediale samproduktion uden videre 
kan realiseres på regionalt niveau. DR stod med et alvorligt politisk problem: tv-regionerne ville 
under ingen omstændigheder blive en del af DR. DR blev fortsat opfattet som bureaukratisk og 
centralstyret samt præget af københavneri. Tv-regionerne var små, decentralt styrede virksomheder 
i provinsen (bortset fra smertensbarnet TV2/Lorry). TV 2-regionerne opfattede sig selv som den 
væsentligste nyskabelse i TV 2-konstruktionen – og blev det i stigende grad også af 
mediepolitikerne. DR ville derfor ikke gøre snittet helt rent, og måske turde de borgerlige politikere 
det heller ikke i 1997918. 
 
17.11.2. TV 2 og den femte model 
Den 3. juni – samme dag som DR’s bestyrelse drøftede direktionens gennemgang af de fire 
modeller919 - besøgte Kulturminister Ebbe Lundgaard TV 2’s medarbejdere på Kvægtorvet til et 
debatmøde om TV 2’s fremtid. Lundgaard troede, at forhandlingerne, når de blev genoptaget efter 
sommeren, ville ende med en delvis privatisering af TV 2, og hvor public serviceforpligtelserne var 
nedfældet i en kontrakt mellem TV 2 og staten (dvs. Model 2). P4 til DR, regionerne fortsat 
tilknyttet TV 2. En sådan kontrakt med staten ville have en levetid på måske ti år, medens 
medieaftalens restlevetid var på 3 ½ år. “Det kan blive risikabelt for TV 2 kun at kunne se godt tre 
år frem, vurderede ministeren” (TV 2 Nyt for den 5. juni 1997, s. 1). Ganske profetisk. 
 
Ebbe Lundgaard mente i øvrigt. at “det vil ikke sløre billedet, hvis der kommer flere modeller på 
banen”. Og det lod TV 2’s ledelse sig ikke sige to gange.  
 
Den 23. juni blev “Den 5. model. TV 2s udspil til den mediepolitiske debat” søsat920. Dåben blev i 
forening forestået af “TV 2/Danmark og TV 2-regionerne” – i modsætning til situationen i 1995, 

 
918 Jfr. også tv-regionernes placering i VK-regeringens privatiseringsforsøg, se senere i afsnit 22.4.  
919 Referatet af bestyrelsesmødet er ikke meget oplysende på dette punkt: “Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af 
DR’s præferencer i denne sammenhæng” (dagordnens pkt. 5, Referat af møde den 3. juni 1997 (dokument nr. 27/97). 
920 Sendt til Kulturministeriet samme dag kl. 09.57 og senere genoptrykt i det 150 siders materiale til medieordførerne. 
Også trykt som TV 2 Nyt Special  og indlagt i numrene i  juni 1997. 
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hvor TV 2-regionerne var kommet med deres udspil i slutningen af januar, medens TV 2/Danmark 
havde udsendt Gråbogen i februar uden at omtale regionerne synderligt (se afsnit 13.19.1). 
 
På pressemødet Skt. Hans aftens dag, der meget sigende blev holdt - ikke på Kvægtorvet, men hos 
TV 2 Lorry, var TV 2-familien repræsenteret af Jørgen Flindt Pedersen; den centrale bestyrelses 
formand, Lone Kühlmann; Ivar Brændgaard, direktør for TV/Midt-Vest; samt de regionale tv-
stationers repræsentant i den centrale bestyrelse, Erling Fugl. “Er der to, der står sammen i dansk 
mediepolitik, er det regionerne og TV 2/Danmark”, som Jørgen Flindt Pedersen senere skrev under 
pressebilledet af de fire i TV 2 Nyt921. 
 
Den 5. model tog udgangspunkt i TV 2-regionerne, der var kerneproblemet i alle tanker om hel eller 
delvis privatisering. 
 
Det var indlysende for alle, der deltog i debatten om det fremtidige medielandskab, at TV 2-
regionerne ikke kunne finansieres via reklamer. Økonomisk var de “en dødvægt i systemet”, som 
Schleimann havde sagt det på Medierådslagningsdagen den 3. april 1991 (jfr. afsnit 13.7). 
 
Et helt privatejet aktieselskab kunne derfor ikke få økonomisk ansvar for tv-regionerne uden en 
betydelig statsstøtte. Og hvis de blev finansieret direkte af licens uden om TV 2/Danmark, kunne de 
muligvis ikke sende i vinduer på det private TV 2’s programflade på grund af EF-Traktatens 
konkurrencebestemmelser. Det var i hvert fald opfattelsen hos DR, SBS og TV3. 
Kammeradvokaten havde i sit notat af 27. marts 1996 ikke forholdt sig til tv-regionerne, og 
embedsmandsgruppens notat var gået ud fra, at TV 2 fortsat var blandingsfinansieret og regionerne 
en del af “TV 2-familien”. En hel privatisering ville uundgåeligt før til, at de regionale tv-stationer 
på én eller anden måde blev koblet til DR. 
 
Hvis TV 2 ikke blev fuldt privatiseret, men beholdt regionerne og licensen, og staten samtidigt 
ejede 51% af aktierne, kunne regionerne sandsynligvis uden problemer fortsætte som 
familiemedlemmer. Og hvis TV 2-modellen fortsatte som den var, evt. med et TV 2/Danmark 
omdannet til aktieselskab, var TV 2-regionerne født som en del af modellen. 
 
TV 2’s egen analyse måtte derfor være, at hvis TV 2/Danmark og TV 2-regionerne blev holdt 
sammen, ville en hel privatisering være umulig. 
 
TV 2’s informationsafdeling udsendte derfor den 23. juni 1997 en pressemeddelelse ved 
lanceringen af ”Den femte model” under rubrikken: “TV 2 og regionerne indgår historisk aftale om 
fremtiden”. 
 

 
921 Et meget tvetydigt udsagn. Normalt opfattes frasen “er der to, der står sammen ...” som, at disse to netop ikke står 
sammen. Udsagnet stammer fra Per Hækkerup, der kom med det i forbindelse med sin afgang som udenrigsminister, da 
Det røde Kabinet blev dannet i 1966. Spekulationerne gik på, om Krag havde fyret Hækkerup, men Hækkerup gjorde 
selv meget ud af, at han frivilligt havde skiftet til posten som gruppeformand for at kunne holde styr på SF. Han kom 
med udsagnet til Politiken 29. november 1966 og samme aften i TV-Avisen. I avisen sagde han bl.a. “Hvis jeg var 
politisk journalist, så ville min kommentar være, at den løsning på regeringsspørgsmålet og ledelsen af den 
socialdemokratiske gruppe, man er nået frem til, i hvert fald viser én ting: at er der to, der står sammen i dansk politik, 
så er det J.O. Krag og Per Hækkerup“. På tv sluttede han af med et listigt smil, som efterlod en vis tvivl om, hvorvidt 
han nu mente det helt alvorligt. Oplyst i august 2009 af Nikolaj Bøgh, der er forfatter til bogen om Hækkerup (Bøgh 
2003). Dansk Sprognævn kender ikke frasens oprindelse. Bøgh og jeg selv mener, at det er Hækkerups opfindelse.  
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Den 5. model blev fremstillet som “en udviklingsplan gældende for perioden 1998-2005”. Den 
består af “en markant udvidelse af den regionale sendetid i de kommende år og en 
hensigtserklæring om, hvad TV 2 og regionerne vil bruge en ny, digital, jordbaseret kanal til efter 
årtusindskiftet”. Sendetidsudvidelsen, der længe havde været regionerne ønske, men som TV 
2/Danmarks programplanafdeling, reklamesalgsselskab og økonomiafdeling (naturligvis) var 
modstandere af, havde disse punkter: 
 
• De sene regionale nyheder kl. 22.15 sendes fra 1. januar 1998 hele året. 
• Der skal fortsat stræbes efter, at regionerne har en sen, halv time pr. uge i foråret og efteråret. 
• Fra sensommeren 1998 kommer der regionale nyhedsudsendelser på 15 minutter også om 
lørdagen. Regionerne får herved udsendelser på alle ugens dage, hvad der ikke har været tilfældet 
siden de store besparelser i 1990-91. 
• Senest 1. januar 1999 kommer regionerne med på morgen-tv, dvs. at de landsdækkende morgen-
nyhedsudsendelser suppleres med regionalt udsendte nyheder. 
• TV 2/Danmark lover, at man gradvist til øge købet af regionalt producerede landsprogrammer. 
 
For den nye digitale tv-kanal, der forventes igangsat i 2001, skulle ifølge hensigtserklæringen 
gælde: 
 
• TV 2-regionerne skal spille “en væsentlig rolle” i en ny, digital TV 2-kanal. 
• Kanalen skal bestå af danske programmer, der “i videst muligt omfang” produceres af regionerne. 
• Kanalen skal have et regionalt vindue af en times varighed, men så længe den nuværende analoge 
TV 2-kanal opretholdes, fastholder regionerne også deres regionale vinduer. 
• Kanalen skal drives under den centrale bestyrelses overordnede kompetence og med TV 2’s 
administrerende direktør som programansvarlig. En fælles udpeget programplanlægger fastlægger – 
efter forhandlinger med TV 2/Danmarks adm. direktør og de regionale direktører – programfladen i 
et snævert samarbejde med programplanlægningen på den eksisterende kanal. 
• Forholdet mellem TV 2/Danmark og TV 2-regionerne fastlægges i en kontrakt mellem TV 2 A/S 
og de regionale virksomheder med udgangspunkt i denne udviklingsplan og i TV 2’s vedtægt. 
 
Det indgik som en grundsten i modellen, at blandingsfinansieringen skulle fortsætte. TV 2’s 
administrerende direktør Jørgen Flindt Pedersen fremhævde derfor på pressemødet den 23. juni, at 
EU’s regeringsleder kort forinden modellens præsentation, nemlig den 17. juni, havde 
færdigforhandlet Amsterdam-traktaten, der indeholder den særlige Protokol om public service (se 
afsnit 16.1). I et senere nummer af TV 2 Nyt blev dette brugt til at affeje, at blandingsfinansiering 
skulle være konkurrenceforvridende. “Det principielt vigtigste i protokollen er, at man nu 
udtrykkeligt anerkender både fuld licensfinansiering og blandingen af reklame- og 
licensfinansiering. Nuværende og fremtidige retssager om konkurrence-forvridning vil ikke have 
nogen chance for succes, hvis der er en rimelig sammenhæng mellem den offentlige støtte og 
omfanget af disse forpligtelser” (Jørgen Flindt Pedersen i TV 2 Nyt den 4. juli 1997, s. 1.). 
 
Men finansiering af den nye kanal var alligevel ømtålelig. Ifølge Medieudvalgets Betænkning 1300, 
som der henvises til, vil udbredelse af digitale modtageudstyr gå langsomt. Der vil derfor gå en 
årrække, før reklameindtægter kan dække driften af en “digital Danmarks-kanal” som den kaldes – 
måske med hentydning til Helge Sanders gamle idéer. 
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I en periode på fem år skal den nye digitale kanal derfor finansieres med ekstra licens og først 
derefter skal “hovedparten af den fremtidige finansiering [...] ske ved en kombination af 
reklamesalg og eventuelt betaling-TV”. 
 
Det indgik i Den 5. Model, at “TV 2 omdannes til et 100% statsejet aktieselskab”. TV 2 og 
regionerne ønsker ikke private mindretalsaktionærer, men dog et A/S, fordi etableringsgælden 
herved kan bringes ud af verden. 
 
Men hvis nu staten ville gennemføre en delvis privatisering – uanset TV 2’s anbefaling, som der 
står - , rummede modellen et forslag til delfinansiering af den nye digitale tv-kanal. Hvis de 49% af 
aktierne kunne indbringe de ca. 1,5 milliarder kroner, som det forlød i pressen, kunne de anvendes 
til at igangsætte digitaliseringen af det jordbaserede net samt til drift af den nye TV 2-kanal. I 2001 
og 2002 350 mio. kr. årligt., i 2003-2004 300 mio.kr. og i 2005 200 mio. kr. En fristelse som meget 
få borgerlige politikere kunne ventes at modstå, og hvad med socialdemokraterne og De Radikale?  
 
Var dette en honningfælde eller et oprigtigt forsøg på at knytte TV 2’s landsdækkende og regionale 
dele så tæt sammen, som det ifølge 1986-lovens ånd var meningen? Jeg ved det ikke, men 
pressemeddelelsens afslutning nævner, at “gennem årene er samhørigheden blevet understreget, og 
det sker ikke mindst med den nu indgåede aftale om de kommende års udvikling”. Som det i glimt 
er vist i de tidligere dele af denne fortælling, har den påståede samhørighed mellem den centrale TV 
2-ledelse i Odense og de otte regionale stationer ikke altid været let at få øje på. Dertil kommer, at 
udviklingsplanen af TV 2-regionerne betegnes som “et historisk gennembrud”, hvad der ikke 
bekræfter, at samhørigheden tidligere har været stærk. Det kan ikke afvises, at udviklingsplanen 
snarere end en konfirmation af samhørigheden var et taktisk træk fra TV 2/Danmark for at undgå 
privatiseringen, som TV 2’s bestyrelse og administrerende direktør var store modstandere af. 
 
17.11.3. Amsterdam-Traktatens Protokol om PSB 
Som det fremgik, havde Jørgen Flindt Pedersen nævnt vedtagelse af Amsterdam-Traktaten med 
dens Protokol om public service broadcasting og fremhævet, at den godkendte 
blandingsfinansieringen og statslig støtte, hvis denne stod i et rimeligt forhold til forpligtelserne. 
Også Ebbe Lundgaard udtalte sig begejstret om Protokollen: “Den fastslår, at medlemsstaterne må 
opretholde public- serviceradio og -TV. Det betyder i praksis, at selve EUs traktatgrundlag nu 
sikrer, at f.eks. Danmarks Radio og TV 2 fortsat må eksistere, selvom de måske i en snæver 
forstand går lidt imod EUs normale konkurrenceregler. Den vished er rar at have. Public-service 
stationernes forhold til EUs konkurrencebestemmelser har været drøftet mange gange på 
kulturministerplan. Også på de nordiske kulturministres møde i Kalmar 13. og 14. juni var vi enige 
om, at public-service skulle forsvares, når det var nødvendigt. Selv tror jeg ikke, at public-service 
princippet virkelig har været i fare i EU- systemet, men nu er det i hvert tilfælde understreget, at det 
er det ikke”, skrev han i Berlingske Tidende den 5. juli 1997. 
 
Men bortset fra disse to udsagn har jeg forgæves ledt efter omtale af Amsterdam-Protokollen i de 
danske medier. Det ser ikke ud til, at den blev taget særligt alvorlig, og den kom heller ikke til at 
indgå i de mediepolitiske forhandlinger i resten af 1997. Men embedsmændene måtte kende til dens 
betydning efter mødt med DG IV den 9. juli 1997, herom i næste afsnit. 
 
17.11.4. Kulturministeriets forhandlinger med DG IV 
Som led i de undersøgelser, medieordførerne og ministeren var blevet enige om, ministeriet skulle 
gennemføre i sommeren 1997, skrev kontorchef Lars M. Banke til Europa-Kommissionens 
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generaldirektorat for konkurrence (DG IV) og bad om et hurtigt møde922. Brevet fra den 27. juni 
omtalte først den nuværende ordning for TV 2-systemet og redegjorde derefter for de planer om 
omdannelse til A/S, der indgik i de mediepolitiske drøftelser. Banke nævnte, at Kammeradvokaten 
havde oplyst, at en omdannelse til aktieselskab, hvorved gælden til staten blev konverteret til 
aktiekapital, samt en videreførelse af licenstilskud, ville kræve Kommissionens stillingtagen, 
hvorfor ordningen skulle notificeres. På den baggrund ønskede han, at Kommissionen på mødet 
kom med en foreløbig, uformel tilkendegivelse af: 
 
• muligheden for at konvertere statslånet til aktiekapital; 
• muligheden for fortsat tilførsel af licens, dels til et 100% statsejet TV 2, dels til et TV 2 med privat 
kapital involveret; 
• muligheden for at stille ca. en halv times daglige regionale udsendelser ’gratis’ til rådighed for 
sendefladen i et privatejet TV 2; 
• muligheden for at lade et helt eller delvist privatejet TV 2 anvende en landsdækkende tv-frekvens 
uden udbud og uden betaling af koncessionsafgift. 
 
Mødet blev holdt den 9. juli 1997. Fra ministeriet deltog Vibeke G. Petersen og Lene Gelting, fra 
DG IV tre medarbejdere, herunder direktøren for statsstøtteafdelingen, Asger Petersen. Ifølge 
Geltings referatet923 fra den 24. juli 1997 blev følgende oplyst af DG IV: 
 
Amsterdam-Protokollen 
Asger Petersen mente ikke, at Protokollen “gav medlemslandene øgede muligheder for at yde støtte 
til stationerne end hidtil”. Det må betyde to ting: 1) at den statslige ydelse betragtes som statsstøtte, 
der skal anmeldes; 2) at Kommissionen er forpligtet på at undersøge denne og vurdere, om støtten 
er i modstrid med Fællesskabets interesse. Altså samme holdning, som VPRT havde givet udtryk 
for efter vedtagelse af Protokollen (afsnit 16.1.7). 
 
Notifikation 
DG IV’s repræsentanter understregede, at “det er medlemsstaternes pligt at vurdere, hvorvidt en 
statsstøtte i form af licens er af en sådan karakter, at den bør notificeres i EU-Kommissionen. Uden 
notifikation er der naturligvis en risiko for, at Kommissionen på baggrund af en klage må tage 
sagen op”. Kommissionen havde, oplyste repræsentanterne for DG IV, ikke hidtil på eget initiativ 
taget sager op. 
 
Statseje, privateje, 51-49? 
Ejerskabet var uden betydning i en statsstøttesammenhæng. Der var derfor ingen forskel, set fra 
Kommissionens side, på de forskellige modeller. 
 
Licenstilskud 
I referatet står der, at tilførsel af licensmidler ikke er “ulovlig” statsstøtte, hvis de modsvarer de 
public service-forpligtelser, der pålægges selskabet. Men Kommissionen var opmærksom på, at det 
var meget vanskeligt at værdisætte forpligtelserne. Danmark kunne selv definere, hvad man ville 
opfatte som sådanne forpligtelser, men udgangspunktet måtte være, at stationen blev pålagt nogle 
udgifter, som en rent kommerciel tv-station ikke ville afholde. Det ville desuden lette behandlingen 
i Kommissionen, at stationen havde et analytisk regnskabssystem. I tilknytning hertil uddelte DG 
IV “det grundlag, på hvilket den havde godkendt støtten til den portugisiske public service station”. 

 
922 Brev til DG IV af 27. juni 1997 “Eventuel omdannelse af TV 2 til aktieselskab”, J. Nr. 1997-7201-2. 7. kt. lpg. 
923 Notat. Noter fra møde md EU-Kommissionen, DG IV, d. 9. juli 1997. J. Nr. 1997.7201-2. 7. kt., lgp. 
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Det er sandsynligt, at det var pressemeddelelsen, da den senere optræder i ministeriets materiale. 
Ministeriet synes ikke at have været i besiddelse af selve Beslutningen, der aldrig er offentliggjort. 
 
Konvertering af statslån til aktiekapital 
En konvertering, der fulgte Det markedsøkonomiske Investorprincip, var der ingen problemer med. 
 
Regionale vinduer 
De ’gratis’ regionale vinduer ville ikke være konkurrenceforvridende foranstaltninger, ’hvis de ikke 
gav stationen en kommerciel fordel’. Dette kunne f.eks. beregnes ved at sætte besparelsen ved ikke 
selv at skulle producere programmerne over for lavere seertal til de regionale vinduer. 
 
Kompensation for skærpede reklameregler 
TV 2 havde restriktioner på reklamerne (ingen breaks f.eks.). DG IV mente ikke, at dette gav basis 
for yderligere kompensation. 
 
Udbud af den landsdækkende sendemulighed 
Hvis det er en offentlig tv-station (som TV 2), kan staten uden udbud tildele stationen de 
nødvendige frekvenser. Men værdien heraf skal medregnes som statsstøtte. Er det en overvejende 
privat station, skal der være udbud. 
 
Kommentar til forhandlingerne 
På grundlag af de oplysninger og vurderinger, der kom frem på dette møde, måtte en omdannelse af 
et TV 2 til et aktieselskab med blandingsfinansiering og konvertering af statsgæld til aktiekapital 
anses for vanskelig. Og skønt der var tale om en uformel rådgivning, og skønt 
Konkurrencedirektoratet ikke på forhånd ville give en slags “comfort letter” om behovet for en 
notifikation, skinner det tydeligt igennem, at DG IV anså en notifikation for nødvendig, idet 
ordningen ville indebære statsstøtte. I den forbindelse vil jeg især pege på Asger Petersens udtalelse 
om Amsterdam-Protokollen. 
 
Det så endvidere ud til, at opgørelse af en tilladelig statsstøtte kunne blive et problem ved en 
notifikation. Gældskonverteringen kunne accepteres uden videre, hvis Det markedsøkonomiske 
Investorprincip var overholdt, men ville Danmark kunne overbevise Kommissionen om, at en privat 
investor ville investere godt en halv milliard kroner i en tv-station med public service-forpligtelser 
og udgifter til at opretholde de otte TV 2-regioner? De gratis vinduer var jo ikke gratis, men kostede 
umiddelbart ca. 300 mio. kr.  På plussiden kunne dog indregnes værdien af, at TV 2 ikke selv skulle 
producere den daglige halve time. Men hvad var mest værd? Som situationen var i 1997, var 
seertallene til de regionale vinduer ikke lave (hvad DG IV syntes at tro), så her var et statsligt 
tilskud, der burde udlignes via øgede udgifter på andre områder, ellers blev statsstøtten for stor. I 
den sammenhæng kunne værdien af de landsdækkende frekvenser også indgå. Hvis der ikke havde 
været udbud – og ville politikerne se passive til, hvis de mistede en kontrolmulighed? – skulle 
rådigheden over frekvenserne værdisættes som statsstøtte. 
 
Endelig var der public service-forpligtelserne. Danmark kunne selv bestemme, hvad de skulle 
rumme, men på baggrund af DG IV’s direkte udsagn og henvisning til RTP-beslutningen ser det ud 
til, at disse skulle kunne kvantificeres. Og TV 2’s ubetvivleligt største forpligtelse – at levere en 
programflade af kvalitet med alsidighed og mangfoldighed – kunne ikke kvantificeres, hvad der 
heller ikke var sket i den portugisiske sag. Kunne statsstøtten derfor gøres forenelig ved at vise, at 
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den stod i et rimeligt forhold til de dokumentarbare ekstra udgifter, som en privat, kommerciel 
virksomhed ikke ville have? 
 
17.12. De 150 sider fra 21. august 1997 
Som tidligere nævnt havde der midt på sommeren 1997 udspillet sig en veritabel ordkrig mellem 
DR og TV 2 om ansvaret for den manglende programkoordinering, hvad der på ingen måde var en 
taktisk fordel for nogle af parterne, men måske nok til størst skade for TV 2. Ingen forestillede sig 
en privatisering af DR. Ebbe Lundgaard havde været i pressen med en slet skjult trussel om, at “det 
ville være klogt”, hvis de blev enige. Men intet tydede på det. DR havde som fortalt indgået 
nærmest provokerende samarbejdsaftaler med TV 2’s vigtigste konkurrent TV3. Og TV 2 havde 
angrebet DR på radioområdet. Dels ved deltagelse i Radio 2 (jfr. afsnit 17.2), og dels ved på 
pressemødet ved lanceringen af Den 5. Model at oplyse, at TV 2-familien havde indsendt ikke 
mindre end tre ansøgninger om at få den fjerde radiokanal, P4. “En fra Radio 2, som TV 2 ejer i 
fællesskab med Tele Danmark, en fra TV 2-regionerne og endnu en fra TV 2/Danmark i 
Odense. ’Vi har mange lodder i skålen – men er der noget forkert i det?’, spørger 
bestyrelsesformand Lone Kühlmann” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 24. juni 1997). 
 
Den 21. august, da sommeren gik på held og krudtrøgen var ved at lægge sig og bitterheden 
stadigvæk stor, afsluttede Kulturministeriet og PriceWaterhouse de omfattende analyser og 
beregninger af TV 2’s mulighed for at blive omdannet til et aktieselskab, og hele materialet, der i alt 
fyldte omkring 150 sider, blev denne dag sendt til medieordførerne og disse stedfortrædere. 
Samtidigt blev der indkaldt til møder i forligskredsen den 28. august og den 11. september.  
 
Materialet henviste til Ebbe Lundgaards fire modeller fra 23. april 1997 og bestod af følgende: 
 
• Et sammenfattende Hovednotat924, der opsummerer de fem modeller og analyserne af dem (16 
sider) 
• Fire notater med detaljeret beskrivelse af de fire oprindelige modeller inkl. skitser til aftalevilkår 
for model 1 og 2 (23 sider) 
• TV 2’s 5. model (14 sider) 
• Notat om offentligt tilsyn med radio- og tv-virksomhed i Norge, Sverige og Storbritannien (11 
sider) 
• Price Waterhouse’s analyse af TV 2’s økonomi med mange bilag (i alt 51 sider) 
• Notat om de regionale TV 2-virksomheder i forhold til de fem modeller (9 sider) 
• Notat om de konkurrencemæssige aspekter af de fem modeller for et fremtidigt TV 2 (i det 
følgende omtalt som Konkurrence-notatet925) med bilag, bl.a. Kammeradvokatens notat af 27. marts 
1996 (i alt 26 sider). 
 
Jeg skal i det følgende fremdrage de pointer, der er centrale for denne fortælling. 
 
17.12.1. De økonomiske forudsætninger 
Enhver ændring af TV 2’s selskabsmæssige forhold vil ifølge Kammeradvokatens notat af 27. marts 
1996 indebære EU-retlige problemstillinger. EU’s konkurrenceregler skal derfor tages med i 
overvejelserne i forhold til model 1 (Det rene snit), model 2 (Den delvise privatisering) og model 5 
(TV 2’s egen model), jfr. mødet med DG IV’s repræsentanter. 

 
924 “Notat: 5 modeller for et fremtidigt TV 2”. Dateret 21. august 1997. Journal nr. 7201-2. 7 kt. lgp. 
925 “Notat: Konkurrencemæssige aspekter af de fem modeller for et fremtidigt TV 2”. Dateret 20. august 1997. Journal 
nummer 1997.7201-2. 7. kt., lgp.  
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Kammeradvokaten havde i sit notat anført, at det skal sandsynliggøres, at aktieselskabet er 
levedygtigt på længere sigt uden ekstraordinære tilførsler af statsmidler, hvis Kommissionen skal 
godkende projektet (jfr. afsnit 13.19.5.1). 
 
Den første opgave var derfor at undersøge, om TV 2 kunne fungere økonomisk tilfredsstillende som 
et aktieselskab, hvis forudsætningerne i Medieaftalen fra 1996 blev overholdt. Dvs. med 
blandingsfinansiering, public service-forpligtelser og regionerne tilknyttet. Gælden skulle 
omdannes til aktiekapital. 
 
Price Warterhouse havde i samarbejde med Jørgen Flindt Pedersen, Peter Parbo, Henrik Dyring og 
Ib Zakarias (TV 2’s økonomichef) samt Frands Mortensen dels beregnet TV 2’s kommende 
indtægter, dels gennemgået det budgetoverslag for et TV 2 A/S, som TV 2 havde opstillet. Der var 
desuden opstillet en skitse til åbningsbalance pr. 1. januar 1998. 
 
Konklusionen var, at “der er grundlag for at drive TV 2 i aktieselskabsform på de vilkår, der er 
indeholdt i Medieaftalen fra 1996” (s. 2). Dvs. i årene 1997-2000 med licens, regioner og public 
service-forpligtelser. Overskud ville blive henholdsvis 78, 93, 98 og 136 mio. kr. efter skat og før 
udbetaling af udbytte. 
 
Fra og med 2001 er det mere usikkert, da konkurrencen bliver skærpet, men konklusionen er dog, at 
det kan ske “som delvist licensfinansieret TV-station”. Der er dog ikke den store forskel mellem et 
A/S og den eksisterende situation (hvor gælden er indefrosset), bortset fra, at et A/S skal betale skat 
– og muligvis udbytte. 
 
Konklusionen er meget anderledes end 1996-analysens (jfr. afsnit 13.19.5.2), hvor Price 
Waterhouse’s økonomiberegninger havde fået embedsmandsgruppen til at afvise at omdanne TV 2 
til et A/S. Den forbedrede økonomi skyldtes ifølge Price Waterhouse, at det samlede beløb, der 
anvendes på reklame  i Danmark er steget, og at TV 2’s andel af tv-reklamen ikke er faldet som 
forudset bl.a. som følge af, at effekten af networking af lokal-tv ikke var så kraftig som beregnet 
(Hovednotatets s. 2). Derfor grønt lys for et TV 2 A/S med blandingsfinansiering. Dette var en 
gennemgang af en slags “Grundmodel”, nemlig TV 2’s eget budget for 1997-2001. 
 
Men hvis TV 2 A/S ikke modtager licens (model 1, Det rene snit), og hvis der indføres en 
koncessionsafgift, som det kendes i udlandet, vil det alt andet lige (bl.a. opretholdelse af det kendte 
programudbud) medføre, at TV 2’s resultat bliver et underskud (s. 2 i Price Waterhouse’ notat). Det 
rene snit kan ikke gennemføres af økonomiske årsager, hvis det betyder frakobling af regionerne og 
licensen samt fastholdelse af det kendte programudbud. Som jeg læser det, betyder det, at et 
privatejet TV 2/Danmark ikke kan drives alene via reklameindtægter og samtidigt opretholde et 
programudbud af den standard, som TV 2 havde i 1996-97. Tilhængere af Det rene snit - f. eks. 
Danmarks Radio, de borgerlige dagblade og Helge Sander fra Venstre - havde derfor også peget på, 
at et privat TV 2 ikke kunne have public service-forpligtelser og heller ikke et tilsvarende 
programudbud926. 
 

 
926 Jfr. her de senere udviklinger i VK-regeringens krav til et privatiseret TV 2/Danmark. I Brian Mikkelsens første 
udspil var public service-kravene indskrænket til nyhedsformidling samt dansk fiktion. Først igennem forhandlingerne 
blev opgaven udvidet til at omfatte de traditionelle krav om alsidighed, mangfoldighed og kvalitet, der havde været 
gældende for TV 2 siden 1986. Se afsnit 22.4.2 og 22.4.6. 
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Hvis TV 2 A/S derimod kun skulle privatiseres delvist (Model 2, Den delvise privatisering, som var 
Ebbe Lundgaards personlige favorit), var der en række håndtag, der kunne drejes på, og som kunne 
ændre situationen. Price Waterhouse peger på følgende: 
 
• Licensen opretholdes i 1997-2000, og det skal desuden aftales i en kontrakt, hvor stor licensen 
skal være i resten af den løbetid, som koncessionen skal have. 
• TV 2’s public service-forpligtelser kunne justeres i nedadgående retning. 
• Forholdet til regionerne skal aftales nærmere, herunder skal den gensidige forpligtelse fastlægges 
(omfang af sendetid, køb af programmer, licensen evt. udbetalt direkte til regionerne). 
• Reklamereglerne kunne ændres (breaks, øl, vin, medicin). 
• Ejendomsret og brugsret til sendernettet, når det er betalt ud i 2004, skal afklares. 
 
Et kritisk punkt i den økonomiske del af analysen er reklameindtægterne. Disse var budgetteret efter 
Regnegruppens principper. Henrik Dyring fra TVR havde dog opjusteret tallene i TV 2’s 
budgetoverslag, idet Medias andel af BNP var vokset hurtige end beregnet, og idet TV 2’s andel af 
tv-reklamen var højere end forudsagt. Frands Mortensen var ifølge notatet ikke uenig i disse 
forhold, men hvis BNP ikke voksede med de 2,5%, Dyring arbejdede med for de kommende år, og 
hvis TvDanmark for alvor fik gang i reklamesalget (netværket havde kun eksisteret i få måneder), 
og hvis TV3 udnyttede de nye store abonnementsindtægter til programforbedringer, kunne tallene 
hurtigt blive mindre927. Price Waterhouse fastholdt dog Dyrings tal. 
 
TV 2’s egenkapital, der er central både ved et rent statseje og ikke mindst ved et salg af dele af 
aktierne til private, skulle ifølge modellen sammensættes således: Den egenkapital, der blev anslået 
at være til stede ved udgangen af 1997, var på 236 mio.kr., idet resultaterne for TV 2-fonden, TVR 
og TV 2/Danmark var slået sammen. Hertil føres det konverterede statslån på 528 mio. kr. I alt 764 
mio. kr. (PW bilag 3, side 1) Det er en soliditetsgrad på 60-75%. Price Waterhouse mente, at dette 
var for meget, og at ca. halvdelen af gælden til staten skulle tilbagebetales, således at det nye A/S 
blev etableret med en soliditet på 40-50%, og egenkapitalen endte på 500 mio. kr. (bilag 6, s. 13). 
Dette var bedre, både for at kunne modstå ændringerne i konjunkturerne og af hensyn til afkastkrav 
fra eventuelle private investorer (model 2). 
 
17.12.2. Licensen og EU 
De regionale tv-stationers placering i model 1 og model 2 er kritisk i et EU-perspektiv, og ud over 
at anvende Kammeradvokatens notat fra 27. marts 1996 havde ministeriet som fortalt i afsnit 
17.11.4 haft drøftelser med EU’s konkurrencedirektorat (det gamle DG IV) og Konkurrencerådet 
om de konkurrenceretslige aspekter. Årsagen var, at de regionale stationer på en eller anden måde i 
alle modeller finansieres helt eller delvist af licens, og at deres programmer findes på TV 2 A/S’s 
programflade. 
 
I den forbindelse kommer ministeriet med et centralt udsagn, der kan forklare hvorfor de danske 
myndigheder aldrig har notificeret TV 2’s støtteordning til Kommissionen: 
 
“Licensfinansieringen af Danmarks Radio og TV 2 (og en lang række udenlandske public service 
stationer) er ikke anmeldt overfor EU-Kommissionen. Baggrunden herfor er, at der er tale om en 
gammel støtteordning, d.v.s. en ordning, der har eksisteret før 1972. Sådanne ordninger har ikke 
skullet anmeldes [- fordi der er tale om eksisterende støtte, jfr. afsnit 4.6, mit indskud]. 

 
927 Bilag 6 til Price Waterhouses analyse viser detaljerne. Følges Mortensens mest pessimistiske vurdering, bliver 
TVR’s indkomst i 1999-2001 57, 91 og 108 mio. kr. mindre end Dyrings beregninger. I alt ca. 250 mio. kr. 
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Kommissionen har imidlertid adgang til på eget initiativ eller på baggrund af en klage at tage 
gældende støtteordninger op. Kommissionen har hidtil ikke på radio/tv-området taget sager op på 
eget initiativ, men behandler p.t. en række sager om støtte til udenlandske radio/tv-stationer. Hidtil 
har Kommissionen kun færdigbehandlet en enkelt sag, jr. omtalen i [ministeriets dokument] afsnit 
6.1. om statstilskuddet til den portugisiske offentlige tv-station RTP. Såfremt TV 2 ikke omdannes 
til aktieselskab – hvilket er tilfældet i modellerne 3 og 4 – er de konkurrencemæssige forhold 
uændret i forhold til den nuværende situation” (Konkurrence-notatet, s. 2). 
 
I det møde med DG IV, der er omtalt i afsnit 17.11.4, havde ministeriet Kommissionens fået 
pressemeddelelse fra 2. oktober 1996 om Kommissionens Beslutning vedrørende Portugals 
finansiering af RTP (IP/96/882). Det var vedlagt. 
 
Konkurrence-notatet forklarer, at Kommissionen har udtalt, at den portugisiske stats tilskud til RTP 
på knap 300 mio. kr. årligt ikke er statsstøtte. Det er et tilskud, der gives for merudgifter, der er 
knyttet til helt bestemte konkrete og kontraktmæssige krav. Disse krav opregnes s. 10-11 (national 
dækning, dækning af Madeira og Azorerne, opretholdelse af audiovisuelle arkiver, samarbejde med 
andre portugisisksprogede lande, sendetid til religiøse programmer, drift af en international 
satellitkanal, drift af et offentligt teater, udsendelse af delegationer og korrespondenter til diverse 
beslutningscentre, hvor private kanaler ikke er repræsenteret). Finansieringen dækker mellem 15 og 
18% af RTP’s indtægter. 
 
Tilskuddets størrelse og dens andel af de samlede indtægter lå ikke langt fra TV 2’s forhold. 
 
Dette notat er skrevet i august 1997. Hvad kunne de danske myndigheder vide om Kommissionens 
holdning til statslig finansiering af public service boadcasting på dette tidspunkt? Som lige fortalt 
kendte man RTP-sagen, men kun via pressemeddelelsen, selve Beslutningen er aldrig offentliggjort 
(jfr. afsnit 12.7.2). Desuden kendte man Kommissionens arbejdspapir fra 1995 om 
“Rammebestemmelser for statsstøtte til kunst og kultur med særligt henblik på den audiovisuelle 
sektor” (jfr. afsnit 12.5), som Kammeradvokaten havde anvendt i sit notat fra 27. marts 1996. Som 
nævnt var Kommissionens Meddelelse om forsyningsydelser fra 1996 også til rådighed (jfr. afsnit 
12.9). 
 
Dertil kommer Kommissionens årlige “Beretning om Konkurrencepolitikken” samt “Beretning om 
anvendelsen af konkurrencereglerne i Den Europæiske union”928. I 1995 havde Kommissionen 
samlet og ajourført en procedurevejledning samt en oversigt over Domstolens domme i 
“Konkurrenceregler i EU. Bind II – statsstøtteregler”929. 
 
Kommissionen havde endvidere i maj 1995 igen udsendt en Meddelelse, hvori den indskærpede 
overholdelse af anmeldelsespligten (EFT 1995/C 156/5). Og i november 1995 kom “Meddelelsen 
om samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen på statsstøtteområdet” (EFT 
1995/C 312/8-13 af 23. november 1995.) 
 

 
928 Europa-Kommissionen: XXV beretning om konkurrencepolitikken – 1995. Bruxelles/Luxemburg 1996 og Andel 
Del. Beretning om anvendelsen af konkurrencereglerne i Den Europæiske Union (GD IV’s beretning i tilslutning til 
Kommissionens XXV beretning om Konkurrencepolitikken 1995). Bruxelles/Luxembourg 1996. 
929 European Commission: Competition law in the European Communities. Volume IIA. Rules applicable to State aid. 
Situation at 31 December 1994. Brussels/Luxembourg 1995. 
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Der var således på dette tidspunkt en omfattende informationsstrøm fra Kommissionen til 
Medlemsstaterne om statsstøttereglerne. 
 
Imidlertid er der, så vidt jeg kan se, intet i disse dokumenter, der kunne indikere, at TV 2’s 
daværende statslige finansiering ikke skulle være forenelig med EU’s konkurrenceregler, hvis 
størrelsen af tilskuddet svarede til “de ekstra omkostninger” ved at løse opgaven. Der er imidlertid 
det problem, at forholdet mellem eksisterende støtte og ny støtte ikke synes at være tematiseret i 
nogen af dokumenterne. 
 
Og som det måske mest vigtige i denne sammenhæng vil jeg henvise til referatet af mødet med DG 
IV den 9. juli 1997. Ifølge referatet blev spørgsmålet om ny eller eksisterende støtte heller ikke her 
berørt, ja det ser faktisk ud til, at parterne på mødet ikke drøftede den TV 2-ordning, der var 
gældende, men udelukkende forholdt sig til de mange problemer ved en evt. omdannelse af TV 2 til 
aktieselskab, der ville indeholde nye støtteformer. Men en række af de problemer, jeg opregnede i 
afsnit 17.11.4, var gældende, også for den eksisterende ordning, bl.a. værdien af de “gratis” 
regionale tv-programmer og rådigheden over den landsdækkende sendemulighed. Men – 
generaldirektoratets repræsentanter havde også oplyst, at Kommissionen hidtil ikke selv havde 
åbnet sager om støtte til public service-stationer, og det var tydeligt, at det ville de helst heller ikke. 
På det grundlag var der ingen grund til at drøfte, om støtte til TV 2 var ny elle eksisterende. 
 
Når Kommissionen langt senere skal undersøge, om en eksisterende støtte til PSB er ændret til ny 
støtte, som derfor skal anmeldelse, anvender den én dom og ét forslag til afgørelse. Dommen er C-
44/93, Namur-Les Assurences fra 9. august 1994, Sml. I-3829 og forslaget er Forslag fra 
Generaladvokat Trabucchi i C-51/74 Hulst fra 23. januar 1975, Sml. I-0079 (jfr. afsnit 11.6).  
 
Disse sager burde måske nok være kendt af Kammeradvokaten og af embedsværket, men de var det 
næppe. Hvis man opfattede licensen som den eneste statslig finansiering af TV 2, kunne man måske 
anføre, at den støtteordning, der gjaldt for Danmarks Radio før Danmarks indtræden i 
Fællesmarkedet i 1973, og som var justeret via TV 2-loven fra 1986, ikke “har ændret de 
konstitutive elementer i de tidligere eksisterende ordninger, som det f. eks. ville være tilfældet, hvis 
man havde ændret de forfulgte mål, udgangspunktet for beskatningen, kredsen af afgiftspligtige 
eller kilderne til finansieringen” (citat fra Forslag fra Generaladvokat Trabucchi i C-51/74 Hulst, s. 
106).  
 
I forhold til TV 2 er de grundlæggende karakteristika ikke ændret: der er tale om støtte til levering 
af public service broadcasting, der finansieres af licens, der som hidtil opkræves hos dem, der 
besidder et tv-apparat. Og de bestemmelser, der hjemler støtten, er stadigvæk Lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed og licensbekendtgørelsen, naturligvis med ændringer, men dog i princippet de 
samme bestemmelser. Der kunne derfor være tale om “eksisterende støtte”, der ikke skal 
notificeres930.  
 
En sådan mulig opfattelse ville imidlertid være forkert, jfr. min analyse i afsnit 11.6 af 
Generaladvokat Trabucchis Forslag. Der er to ting, der er ændret efter 1973. For det første er 
kredsen af støttemodtagere ændret, idet TV 2 er kommet til. For det andet er kilderne til 
finansieringen ændret, idet TV 2-fonden i perioden 1986-1996 finansierede TV 2. Fonden blev 
imidlertid opløst pr. 31. december 1996, og overskuddet fra drift af TV 2/Reklame A/S forsvandt 

 
930 Jeg bemærker også, at den måske eneste danske artikel om statsstøtteproblematikken, der med sikkerhed var 
offentliggjort på dette tidspunkt (Mørch/Sandberg 1995) ikke omtaler forholdet mellem ny og eksisterende støtte. 
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som statsstøtte og blev i stedet TV 2/Danmarks kommercielle indtægter fra salg af reklameplads. 
Det kunne muligvis begrunde en opfattelse af, at TV 2/Danmark efter 1. januar 1997 blev 
finansieret af staten på samme måde som Danmarks Radio før 1973. Imidlertid modtog TV 
2/Danmark også støtte via den indfrysning af etableringslånet, der fortsatte efter 1. januar 1997. 
Herved gav staten afkald på renteindtægter, hvad der er brug af statsmidler til fordel for TV 2, 
således som tolkningen af artikel 87, stk. 1 var på dette tidspunkt (jfr. afsnit 15.1).   
 
Min konklusion er da, at Kulturministeriets Konkurrencenotat opfatter den statslige finansiering af 
TV 2 i 1997 som eksisterende støtte, og som en støtte, der har eksisteret siden 1986, og som 
dengang ikke skulle notificeres. Men en ændring af TV 2’s selskabsform i 1997 til et A/S anses for 
så væsentlig, at ordningen omdannes til ny støtte, der skal notificeres ved Kommissionen. 
 
17.12.3. TV 2-regionerne og EU 
I model 1 Det rene snit skal de regionale tv-stationer udskilles fra TV 2 A/S og indgå i en form for 
regional koncernstruktur. Det forudsættes, at de fortsat skal levere programmer til TV 2 A/S i det 
hidtidige omfang, medens TV 2 A/S får pligt til at udsende disse programmer. Evt. skal de også 
levere bidrag til DR’s sendeflade. I model 2 Den delvise privatisering bevarer tv-regionerne deres 
nuværende status. Det gør de også i model 3 og 4, medens deres forhold til TV 2/Danmark i model 
5 skal reguleres i en kontrakt. 
 
Notatet om “De regionale TV 2-virksomheder i forhold til de fem TV 2-modeller” anfører herefter 
på side 4, at “spørgsmålet om evt. udskillelse af de regionale TV 2-virksomheder må ses i 
sammenhæng med diskussionen om, hvorvidt der fremover alene skal være én licensfinansieret 
public service-station i Danmark”. I alle de fem modeller bliver TV 2 A/S eller TV 2/Danmark 
nemlig i det mindste finansieret indirekte via licens. Kun hvis TV 2-regionerne flyttes sammen med 
DR og helt mister kontakten til TV 2/Danmark, opstår “det ægte rene snit”. 
 
I model 1 og model 2 skal tv-regionerne levere programmer til TV 2 A/S’s sendeflade, og disse vil 
være licensfinansierede. Måske er det uforeneligt med EU’s konkurrenceregler, når TV A/S 
betragtes for sig, som det sker i disse to modeller. “Det kunne anføres, at der er tale om et ’skjult’ 
statstilskud til TV 2 A/S, fordi den daglige halve time – der må anses for at være et attraktivt 
element i programvirksomheden – leveres ’gratis’ til dette selskab” (s. 5). Hvis tv-regionerne ud 
over den daglige halve nyhedstime leverer programmer til TV 2 A/S skal disse – således som det 
allerede var gældende – leveres til markedspriser, og så her er der ingen problemer. 
 
Det er der til gengæld med de regionale reklameindtægter. På daværende tidspunkt havde TV 2-
systemet en indtægt på ca. 60 mio. kr. årligt, der stammede fra regionale reklamer, placeret i den 
regionale sendetid. Notatet antager, at alle indtægter fra reklamesalg på TV 2’s sendeflade – og i de 
regionale blokke – skal gå til TV 2 A/S. Men de regionale reklamers placering skal flyttes fra den 
regionale sendetid til den landsdækkende sendetid. Når reklameindtægterne fra regional reklame 
ikke skal gå til TV 2-regionerne, men til TV 2 A/S, er årsagen, at der ellers ville opstå konkurrence 
på sendefladen mellem to former for ejerskab til tv-reklamerne (s. 7). TV 2 A/S skal således 
modtage årligt ca. 60 mio. kr. fra regional reklame. 
 
Man kunne imidlertid tænke sig, at et TV 2 A/S ikke fik de regionale udsendelser gratis, men 
betalte deres værdi, hvorefter der ikke ville være tale om statsstøtte. Værdien kunne opgøres 
forskelligt. 
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Først vil jeg fortælle om, hvordan Konkurrence-notatet gør det. 
 
Her gås der ud fra, at TV 2 A/S opnår en besparelse ved, at selskaber ikke selv skal udfylde den 
sendetid, TV 2-regionernes nyhedsudsendelser dækker. “Skal regionernes ca. ½ times daglige 
sendetid omvendt erstattes af nye programmer, vil det koste TV 2 ca. 50 mio. kr. årligt baseret på 
den gennemsnitlige omkostning pr. udsendelsestime i 1996 (1. gangsudsendelser)” (s. 9)931. 
 
Ifølge notatet skal TV 2 A/S derfor betale værdien af de regionale reklamer (ca. 60 mio. kr.) + 
værdien af ikke at producere/indkøbe 182 ½ times TV (ca. 50 mio. kr.), dvs. ca. 110 mio. kr. til 
(antagelig) TV 2-regionerne. Licensen til regionerne kan herefter nedsættes tilsvarende.  
 
Dette beløb er imidlertid ikke indgået i Price Waterhouse’s beregninger i “Grundmodellen”, og 
medtages det for årene 1998-2001 bliver resultatet ikke et overskud, men et underskud de første tre 
år og et lille overskud i 2001. Samlet set falder det samlede resultat i fire-årsperioden fra plus 405 
mio. kr. til minus 35 mio. kr. 
 
Men værdien af den halve times daglig regionale nyhedsudsendelse kan opgøres på andre måder. 
Hvis TV 2-regionerne drives effektivt, er markedsprisen på deres programmer det beløb, der 
afsættes til at producere dem. Dvs. ca. 300 mio. kr. årligt. For TV 2 A/S vil værdien af den 
regionale udsendelser derfor være 360 mio. kr. årligt, når den regionale reklameindtægt medregnes. 
Skal TV 2 A/S betale det beløb, for at samarbejdet ikke er unødigt konkurrenceforvridende, går TV 
2 A/S meget hurtigt konkurs. 
 
Der er en tredje mulighed for at opgøre værdien. Udgangspunktet er da, at erstatningsprogrammerne 
skal opnå samme seertal som de regionale programmer, da disse seertal anvendes ved salget af de 
landsdækkende reklameblokke, der ligger uden om den regionale sendetid. Regionernes seertal i 
1996 var i gennemsnit 23% af alle seere over 12 år (s. 8). TV 2’s Nyhederne havde 24% og DR’s 
TV-Avis kl. 18.30 18%. De regionale udsendelser var med andre ord meget populære. Det er ikke 
nok at bruge den gennemsnitlige timepris, idet denne langt fra kan generere tilstrækkeligt med 
seere. 
 
Ville det være muligt at skaffe et dagligt tv-program på en halv time, der i gennemsnit kunne 
generere 23% af seerne i Danmark over 12 år? Når det nu ikke måtte være en nyhedsudsendelse, 
som TV 2 jo havde nok af i forvejen. Mit svar er, at der er en spinkel mulighed, nemlig en form for 
Soap eller anden dramatik. Den type programmer med et sådant popularitetskrav kunne i 1997 ikke 
fås for under 2 millioner kr. i timen. Dvs. mindst 365 mio. kr. årligt. 
 
Model 1 er således ikke realiserbar, hvis tv-regionernes bidrag til sendefladen ikke må være unødigt 
konkurrenceforvridende. Men er det tilfældet, vil konstruktionen ikke blive accepteret af EU-
kommissionen. 
 
Model 2 er lidt anderledes. Her vil TV 2 A/S være forpligtet til at overføre de midler, som 
regionerne skal anvende til at producere den daglige halve times nyheder, og her er derfor ingen 
konkurrenceforvridning. Spørgsmålet herom rejser sig derfor udelukkende i forbindelse med de 
regionale reklameindtægter, som TV 2 A/S må tilbagebetale til staten/regionerne, hvis unødig 

 
931 Beregningen må være foretaget således: ifølge TV 2’s Årsregnskab for 1996 s. 20 var den gennemsnitlige 
totalomkostning pr. førstegangsudsendelse 248.000 kr. pr. time. En halv time pr. dag = 183 timer = 45 mio.kr. 
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konkurrenceforvridning skal undgås. En anden løsning ville være, at TV 2 A/S stopper med 
regionale reklamer i regionernes sendetid.  
 
17.12.4. Opgørelse af public service-udgifterne 
Konkurrence-notatet rummer endvidere det første forsøg, jeg kender, på at opgøre de udgifter, TV 
2/Danmark (eller et TV 2 A/S ifølge den 2. model) skal anvende for at opfylde de pålagte public 
service-forpligtelser.  
 
Hvis TV 2 A/S skal anmeldes til Kommissionen, mener Notatet, at anmeldelsen skal indeholde en 
oversigt over selskabets public service-forpligtelser og en værdiansættelse af dem. Inspirationen er 
tydelig nok Kommissionens beslutning i RTP-sagen (jfr. afsnit 12.7.4), og opgørelsen ser derfor 
således ud: 
 
Tabel 17.1. Opgørelse af public service-udgifter for TV 2 med regioner i mio. kr. 1998-2001932 
 
      1998 1999 2000 2001 
1. Øget engagement i dansk filmproduktion  25 25 25 25 
2. Regionale udsendelser 
    Overførsler til regionerne   305 314 323 333 
    Modregning i sparet landsdækkende program 50 50 50 50 
    Modregning af regionale reklameindtægter 75 75 75 75 
3. Manglende adgang til at opkræve kabelvederlag 110 110 110 110 
 
I alt      315 324 333 343 
Licens      337 376 431 446 
Difference     -22 -52 -98 -103 
 
Notatet konstaterer herefter, “at en ikke helt ubetydelig andel af [licenstilførslen] [...] ikke 
umiddelbart kan kobles op på kvantificerbare public service-forpligtelser. Det kan vise sig 
vanskeligt at kvantificere meromkostningerne/mindreindtægterne for TV 2 ved, at stationen er 
pålagt en række ’bløde’ public service-forpligtelser. Eksempelvis kan nævnes kravet til kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed [...]” (s. 14).  
 
Notatet er dog overbevist om, at der er meromkostninger forbundet med at opfylde disse (centrale) 
public service-forpligtelser. Og i betragtning af, at TV 2’s samlede udgifter – fraset overførslerne til 
TV-regionerne – er på ca. 800 mio. kr., mener notatet, at et tilskud på 50-100 mio. kr. til 
medfinansiering af disse omkostninger ikke vil være ude af proportioner. 
 
I RTP-sagen havde Kommissionen ikke værdisat disse “bløde” krav, så en praksis fandtes ikke. Der 
er derfor ifølge notatet ingen sikkerhed for, at Kommissionen vil godkende den licensoverførsel til 
TV 2, der er fastlagt i medieaftalen 1997-2000. 
 
Notatet rejser hermed det helt principielle spørgsmål om, hvordan man fastlægger, hvad der er 
merudgifter eller mindreindtægter ved pålagte public service-forpligtelser. Jeg vender tilbage til 
dette i afsnit 21.4.4. 
 

 
932 Side 12 i Notatet. De regionale reklameindtægter er skønnet lidt højere i årene 1998-2001 end i 1996. Opgørelsen af 
kabelvederlaget tager udgangspunkt i TV3’s egne udmeldinger om, at selskabet ville få 105-115 mio. kr., hvis TV3 blev 
stemt ind i alle kabelnettene. TV 2 A/S ville dog have en langt større udbredelse, så beløbet er bestemt sat i underkanten 
af det sandsynlige, og TV3 havde næppe overvurderet sit offentlige skøn. 
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Til sidst står der i Konkurrence-notatet – atter profetisk: 
 
“Det vil endvidere – i tilfælde af Kommissionens godkendelse – kunne tænkes, at konkurrerende tv-
kanaler rejser sager for EU-domstolen. Eksempelvis med den påstand, at licensmidlerne ikke 
anvendes til at opfylde public service forpligtelserne, men til f. eks. at sælge reklametid under 
markedspris” (s. 14). 
 
17.12.5. Anvendelse af UHF-nettet 
Den eksisterende TV 2-konstruktion havde som del af etableringen og de dermed pålagte 
forpligtelser og kompensationer rådighed over det anden landsdækkende frekvenssæt, der var 
placeret på UHF-sendernettet, som TV 2 desuden havde pligt til at betale for opførelsen af. 
 
Hvis TV 2/Danmark blev omdannet til et A/S og solgt 100% til private, ville det nye selskab da 
fortsat have rådighed over det andet frekvenssæt, der jo var en knap ressource med åbenlyse 
økonomiske fordele i form af monopol på salg af landsdækkende tv-reklameplads? Skulle rådighed 
over frekvenssættet med andre ord udbydes? 
 
Konkurrence-notatet gør opmærksom på, at EF-Traktatens konkurrenceregler (artikel 81-89) ikke 
indeholder bestemmelser, der hindrer tildeling af eneret til en bestemt virksomhed, men “man må 
blot ikke træffe foranstaltninger, der gør, at rettighedshaveren kan misbruge sin dominerende 
stilling” (s. 3). De danske konkurrencemyndigheder havde hertil føjet, at konkurrencen næppe blev 
fordrejet ved at undlade udbud af rådighed over frekvenserne, “idet der alene er tale om at ændre 
ejerskabsforholdene for TV 2, der allerede benytter frekvenserne”. Sælges TV 2 A/S med rådighed 
over frekvenserne, vil prisen blive justeret i henhold til den værdi, køberne skønner selskabet råder 
over og kan indtjene i fremtiden. Det afgørende er derfor, at aktiesalget skal ske på lige vilkår for 
alle, dvs. uden nationale præferencer. 
 
Konkurrence-notatet har herefter endnu en spændende betragtning, der langt senere kom og måske 
vil komme i anvendelse, når TV 2’s samlede statslige finansiering skal opgøres. Når det gælder 
opgørelse af aktiver og passiver ved public service-forpligtelsen (jfr. tabel 17.1), mener notatet, at 
“værdien af den tildelte frekvens [ikke] bør medtages på linie med licenstilførsel i opgørelsen [...]” 
(s. 4). Værdien kunne teoretisk opgøres som de ekstra reklameindtægter, der skyldes, at TV 2’s 
signal er landsdækkende i modsætning til kabel- og satellit-distribuerede tv-kanaler. Notatet mener, 
at det imidlertid ville være vanskeligt at afgrænse, hvad der skyldes større dækning, og hvad der 
stammer fra en mere attraktiv programflade. Her efterlades problematikken. 
 
Når jeg nævner, at dette aspekt kom i anvendelse, sigter jeg til Kommissionens opgørelse af den 
statslige finansiering af TV 2 /Danmark i dens maj 2004-beslutning (se afsnit 21.4.6). Og når den 
endvidere kan komme i anvendelse, hentyder jeg til, at rådighed over frekvenserne uden afgift 
kunne indgå i den samlede statsstøtte, hvis TV 2/Danmark engang skal betale ulovlig statsstøtte 
eller renter heraf tilbage til staten. 
 
I model 1 var der åbnet for den mulighed, at TV 2-regionerne ud over at levere programmer til TV 
2 A/S, også skal kunne levere programmer til DR’s sendeflade. En idé som Danmarks Radio og 
tilhængere af konkurrencemodellen (jfr. afsnit 13.16.2.4), havde fremlagt, og som DR senere havde 
skærpet ved at foreslå, at TV 2 og DR simpelthen “byttede” sendernet (jfr. afsnit 17.11.1). 
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Det er korrekt, at samtidig terrestrisk udsendelse af de otte tv-regioners programmer forudsætter 
rådighed over det danske UHF-net, idet det er det eneste, der har en opbygning, der muliggør en 
amtsbaseret regionalisering. VHF-nettet har ikke den egenskab og kan ikke få det. Hvis TV 2-
regionernes udsendelser skal sendes som del af Danmarks Radios programflade, kan det derfor 
enten ske ved at DR og TV 2 bytter sendernet, eller ved at TV 2-regionernes udsendelser båndes og 
sende forskudt på DR’s programflade, hvorved alle danskere vil kunne se alle udsendelser (der til 
gengæld vil optage ca. fire timer af den daglige sendetid). 
 
Hvis TV 2-regionerne i en aftale om indretning af det fremtidige medielandskab skulle flyttes bort 
fra et privatejet TV 2 A/S og over til et samarbejde med DR, forudsætter det adgang til UHF-nettet, 
der imidlertid “tilhørte” TV 2, og et bytte kunne måske løse problemet? 
 
Det “regionale notat” skriver herom933: 
 
“Et sådant ’sendernet-bytte’ må i praksis anses for at være urealistisk. Det skyldes bl.a. de 
økonomiske forhold, idet TV 2 fortsat skylder ca. 180 mio. kr. for deres sendernet, medens DR’s 
restgæld til TeleDanmark kun udgør ca. 80 mio. kr. TV 2’s brugsret til sendernettet er i regnskabet 
opført til en værdi af 420 mio. kr., medens værdien af brugsretten til DR’s sendernet udgør 57 mio. 
kr. Forskellen skyldes, at DR’s sendernet er af ældre dato og derfor næsten afskrevet samt mindre 
forskelle i opgørelsesmetode” (s. 9)934. 
 
Jeg bemærker hertil, at der alene formuleres økonomiske problemer, og at løsninger ikke 
undersøges og evt. forkastes med argumenter. 
 
17.12.6. Resumé af de 150 sider 
Når jeg i dag læser de 150 sider, som de mediepolitiske ordførere havde blot fem dage til at 
forholde sig til, synes følgende at står klart: 
 
Det eksisterende TV 2 med regioner, blandingsfinansiering og public service-forpligtelser kunne 
drives på et forsvarligt økonomisk grundlag, hvis 1996-medieaftalens forudsætninger blev 
efterlevet, hvis Price Waterhouse’s beregninger af de fremtidige reklameindtægter holdt, og hvis 
TV 2’s gæld til staten blev omdannet til aktiekapital. Selv uden en sådan omdannelse ville en fortsat 
drift være mulig, hvis gælden var indefrosset. 
 
Et 100% privatejet TV 2 A/S ville ikke kunne overleve økonomisk, hvis programfladen skulle leve 
op til de gældende public service-krav. 
 
De regionale TV 2-virksomheder kunne sandsynligvis ikke samarbejde med et 100% privatejet TV 
2 A/S på præmisser, der ikke var konkurrenceforvridende.  
 
Med andre ord ville et 100% privatejet TV 2 A/S ikke i sendefladen rumme de regionale 
nyhedsudsendelser, og programudbuddet måtte af økonomiske årsager reduceres kvalitetsmæssigt 

 
933 Notat: De regionale TV 2-virksomheder i forhold til de fem TV 2-modeller. Dateret 11. august 1997. Journal nr. 
1997.7201-2. 7. kt. LMB. 
934 Kort tid derefter, nemlig i oktober 1997, skulle sagerne blive endnu mere komplicerede, idet den danske stat “kom 
til” at sælge begge sendernet til Ameritech som led i den fulde privatisering af Tele Danmark. Se for en kort 
gennemgang artiklen “Hovsa - der røg tv-masterne” af Stig Dall i Ingeniøren den 10. februar 2000. 
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(mindre alsidighed, mindre mangfoldighed). Model 1 var urealistisk, fordi den forudsatte 
tilstedeværelse af de regionale nyhedsudsendelser.  
 
Et TV 2 A/S med licens, public service-forpligtelser og samarbejde med de regionale virksomheder 
og med staten som majoritetsejer og med op til 49% privat eje kunne funger. Model 2 var en 
mulighed. 
 
Model 3, 4 og 5 var uproblematiske både økonomisk og i en EU-sammenhæng (hvis Traktatens 
bestemmelser i praksis blev overholdt). 
 
En kombination af de økonomiske og de EF-retlige analyser synes at pege på, at hvis man stolede 
på reklameberegningerne, kunne ”Grundmodellen” samt model 2, 3, 4 og 5 realiseres. Gjorde man 
ikke det, ville en realisering af disse muligheder forudsætte en øget licenstilførsel til TV 2-systemet. 
Hvis man af politiske årsager ikke kunne gå med til det, var der kun tilbage at omdanne TV 
2/Danmark til et 100% privatejet TV 2 A/S uden kontakt med TV 2-regionerne. Og hvad skulle 
man så stille op med dem, hvis et senderbytte ikke var muligt?  En digitalisering af “den tredje tv-
kanal” kunne løse problemet – men på længere sigt. Måske om fire, måske flere år. Og i 
mellemtiden? 
 
17.13. På vej mod sammenbrud 
De 150 sider blev sendt fra Kulturministeriet den 21. august og nåede derfor frem til 
medieordførerne med posten fredag den 22. august om morgenen. Det samme gjorde Det fri Aktuelt 
til dem, der abonnerede på bladet. 
 
Abonnenterne og morgenfriske løskøbere kunne da slå op på side 16 og læse en artikel af journalist 
Jens Jørgen Madsen med denne rubrik “Radikale dræber planen for en privatisering af TV 2”. Den 
fortsatte: 
 
“Slåskampen om danskernes foretrukne tv-kanal, TV 2, er bragt til ende. De radikale har i 
hemmelighed på sommergruppemødet besluttet at sige nej til et TV 2 på aktier. Helt imod 
kulturminister Ebbe Lundgaards ønske. TV 2 kan godt øjeblikkeligt glemme alle gyldne håb om at 
blive omdannet til et offentligt ejet aktieselskab for at få den gamle etableringsgæld på 527 
millioner kroner ud af verden. Der bliver nemlig ikke rørt så meget som en millimeter ved TV2's 
selskabskonstruktion. Det ligger nu fuldstændig fast efter den radikale gruppes sommermøde, hvor 
fremtiden for Danmarks mest populære tv-kanal var til diskussion. Uden for offentlighedens 
opmærksomhed har et flertal i gruppen besluttet, at sige nej til et TV2 på aktier. Stationens skal 
fortsætte med blandingsøkonomi af licens og reklamekroner, og overfor Aktuelt melder 
medieordfører Elsebeth Gerner Nielsen nu klart ud: 'Debatten er endelig lukket. Vi blev på 
sommermødet enige om at sige nej til aktier, og når Det radikale Venstre er imod, så kan det ikke 
gennemføres', siger hun med henvisning til, at den eksisterende medieaftale kræver positivt tilsagn 
fra samtlige partier. Hendes melding bekræftes af gruppeformand Jørgen Estrup: 'Det er den helt 
overvejende holdning, at der ikke skal privatiseres, men vi er ikke færdige med at diskutere', siger 
han. Når den interne debat ikke endeligt er 'færdig', så skyldes det, at den radikale kulturminister 
Ebbe Lundgaard fortsat lufter tanken og torsdag i næste uge har indkaldt de politiske 
medieordførere, for netop at drøfte TV2 på aktier”. 
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Jens Jørgen Madsen havde fået et ægte scoop. Det traditionelle radikale sommergruppemøde, der 
normalt har stor mediebevågenhed, var afsluttet den 11. august, men ingen andre journalister havde 
opsnappet, at TV 2 havde været på dagsordenen. 
 
Ebbe Lundgaard gav imidlertid ikke op og fandt et smuthul for fortsatte drøftelser. “Jeg forstår det 
slet ikke. Der er slet ikke konkluderet på gruppemødet”, sagde han i samme artikel, hvorved han 
hægter sig fast på Estrups udsagn om, at De Radikale ikke var færdige med at diskutere. 
 
Socialdemokraterne, der var De Radikales regeringspartner, reagerede forskelligt. Hanne Andersen, 
der sammen med Søren Hansen og Jytte Wittrock repræsenterede partiet i de mediepolitiske 
drøftelser, og som alle havde fået de 150 sider935, udtalte resigneret: “Så er vi dér, og bliver dér”. 
Søren Hansen fandt derimod De radikales melding “utilgivelig”. “De politiske ordførere bag det 
eksisterende medieforlig skal torsdag diskutere en omdannelse af TV2 til aktieselskab. Det har vi 
for længe siden givet hinanden hånden på, og først nu har vi modtaget materialet, som danner 
grundlag for denne sag. Derfor nytter det simpelthen ikke, at de radikale løber fra, hvad de har 
lovet” [...] Kulturminister Ebbe Lundgaard (R) må sørge for at bringe orden i sit eget hus inden på 
torsdag”. “Det er jo ikke en børnehave, det her” (Det fri Aktuelt den 26. august 1997). 
 
Næste dag, den 27. august 1997 – dagen før genoptagelse af de mediepolitiske forhandlinger, der 
havde ligget stille siden 23. april – satte DR’s generaldirektør Christian S. Nissen godt timet endnu 
et stød ind imod TV 2. I Politikens prestigefyldte kronik gentog han under overskriften “TV-
enestående” de argumenter, der tidligere kun internt var fremført over for DR’s bestyrelse, jfr. 
afsnit 16.2.7 og 17.9. 
 
TV 2 var enestående, fordi TV 2’s konstruktion var det. “Et offentligt ejet og økonomisk støttet 
reklamemonopol”. “TV 2 er ud fra næsten enhver synsvinkel at betragte som en hybrid. Ikke rigtig 
public service, fordi TV 2s programlægning i vidt omfang er styret af annoncørernes interesser. 
Ikke rigtig kommerciel, fordi TV 2 med sin offentlige licensstøtte og monopol på landsdækkende 
tv-reklamer har en særstilling i forhold til konkurrenterne på det kommercielle tv –marked”. “Det 
fundamentale problem er det forhold, at TV 2 efter fremkomsten af flere kommercielle 
fjernsynskanaler nu er blevet en virksomhed, der konkurrerer i et kommercielt reklamemarked med 
offentlige penge i ryggen. Og det er sjældent sundt”. “I dette marked vil TV 2 i stadig højere grad 
blive som en hund i et spil kegler. 1) TV 2 vil i stigende grad komme i et skisma mellem 
lovgivningens public service-krav (som er sammenfaldende med DR’s) og det kommercielle 
markeds krav til programfladen. 2) Der er en stadig gnavende usikkerhed omkring 
blandingsfinansieringen i forhold til EU’s konkurrenceregler. 3) Den uundgåelige konkurrence 
mellem de offentligt ejede DR og TV 2 er spild af knappe licensmidler. 4) DR og TV 2s 
licensfinansiering har skabt 'forbundne kar', hvor finansieringsproblemer for TV 2 kun kan løses 
ved at tage af DRs licensfinansiering, som det skete ved medieforliget i maj 1996. Vi kan komme i 
den absurde situation, at TV 2 skal have mere licens, fordi DR-s seertal stiger på TV 2s 
bekostning”. 
 
Det er en argumentation, der først og fremmest ser TV 2’s virksomhed som skadelig for de private 
konkurrenter. At en public service-chef beskriver TV 2 som “Et offentligt ejet og økonomisk støttet 
reklamemonopol” er bemærkelsesværdigt. Christian Nissen lægger sig hermed i forlængelse af de 
argumenter, han tidligere har set fremført af Venstre og De Konservative. Men der er i hans 

 
935 Jfr. Fremsendelsesskrivelse af 21. august 1997 til de mediepolitiske ordførere. I FM’s arkiv.  
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fremstilling også en argumentation, der forsøger at pege på, at DR lider under TV 2’s offentligt 
finansierede eksistens: DR kan ifølge Nissen ikke engang konkurrere for fuld kraft med TV 2, da 
det kan føre til, at TV 2 mister seere og reklameindtægter, og derfor senere skal have mere (af 
DR’s) licens. En argumentation, der henvender sig til især Socialdemokratiet. Og hvor De Radikale 
stod, var ikke godt at vide. Formanden (Margrethe Vestager) ville “sælge hele molevitten”, 
medieordføreren (Elsbeth Gerner Nielsen) ville bevare den eksisterende ordning, og ministeren 
(Ebbe Lundgaard) ville sælge 49%, så hvordan skulle man argumentere i forhold til dem?  
 
Nissen ender med at foreslå “et helt rent snit”: TV 2/Danmark som privat A/S uden licens, tv-
regionerne til DR. Hvordan det sendeteknisk skulle løses, fortæller kronikken intet om936. 
 
Næste dag – den 28. august - mødtes medieordførerne og minister Lundgaard. Mødet førte ikke til 
nogle beslutninger, men må sandsynligvis have været af orienterende karakter – materialet var jo 
voldsomt. Desuden fortalte Ebbe Lundgaard ordførerne, at ministeriet den 21. august havde bedt en 
række eksperter om at kommentere de 150 sider. Disse besvarelser ville ligge klar til næste møde 
den 5. september. Der var eksplicit bedt om svar på følgende: 
 
“• TV 2’s fremtidige udvikling, programmæssigt såvel som økonomisk, 
• TV 2’s rolle som public service-virksomhed, 
• konsekvenserne for det samlede danske mediebillede”937. 
 
Medieordførerne bad da om at få eksperterne til særligt “at forholde sig til følgende i relation til 
konsekvenserne for det samlede mediebillede: 
 
- Hvad er de tekniske muligheder for tv i fremtiden, herunder en diskussion af digitaliseringen af 
den såkaldt 3. tv-kanal. 
- Hvad er fremtidsudsigterne for public service-tv og radio i Danmark. 
- Hvor mange public service-stationer har Danmark råd til?”938. 
 
Den 5. september var der således nyt møde, og her blev ekspert-besvarelserne sammen med DR’s 
og TV 2’s svar på de samme spørgsmål udleveret. I alt 82 sider, så endnu en læsepause var 
påkrævet. 
 

 
936 Hele DR’s kampagne (der jo ikke lykkedes i denne omgang) mod TV 2 udløste senere bondeanger i DR’s ledelse. I 
et Fortroligt “Oplæg [til direktionens medlemmer] til policy i forbindelse med de kommende medieforhandlinger” fra 
11. juni 1999, står der: “DR’s udmelding [i forbindelse med medieforhandlingerne i 1996-97] – som blev fulgt op med 
en kronik i Politiken i 1997 (“TV2 – en enestående hybrid?”) – blev af ’brede kredse’ opfattet negativt som et brutalt 
forsøg på strandhugst for at svække TV2 og monopolisere DR’s status som den eneste public service station. Denne 
tolkning af DR’s motiver var ikke (helt) forkert, men må ses i lyset af, at der i foråret var ved at være politisk flertal for 
at sætte TV2 på aktier, jvf. kronikkens omtale af kulturministerens 4 modeller. Dette billede vendte brat under 
sommerens (1997) løb ikke mindst på baggrund af den klare skepsis mod privatiseringen, som kom til udtryk i 
indhentede responsa fra 3-4 medieforskere. Det er bl.a. i lyset heraf, at vi siden er gået meget stille med dørene omkring 
TV 2’s fremtidige status, og på bestyrelseskonferencen i april 1999 indstillede, at vi skulle undlade offentligt at melde 
ud som vi gjorde for et par år siden” (s. 1-2). Hvad DR så gjorde i 1999, vender jeg tilbage til i kapitel 18. 
937 Eksperterne (ministeriets udtryk) var formanden for det tidligere Medieudvalg Torben Krogh; professor Frands 
Mortensen, Aarhus Universitet; lektor Henrik Søndergaard, Københavns universitet og direktør Jørn Thulstrup, Institut 
for Konjunktur-Analyse. Spørgsmålene er citeret fra fremsendelsesbrevet til Frands Mortensen, dateret 21. august 1997 
og underskrevet af Vibeke G. Petersen. I FM’s arkiv. 
938 Fremsendelsesbrev til Frands Mortensen den 28. august 1997. I FM’s arkiv. 
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Ebbe Lundgaard vandt på denne måde tid og fik afgørelsen trukket ud, ganske som Jytte Hilden 
havde gjort det året i forvejen med betydelig succes. Hun havde dog ikke løst TV 2-problemet og 
anvendelsen af P4. Det var hendes efterfølgers opgave, og Folketingets åbning den 7. oktober 
nærmede sig, og det gjorde Lundgaards egen deadline derfor også. 
 
De i alt seks besvarelser af de meget bredt formulerede spørgsmål bragte ikke meget nyt frem, men 
de tydeliggjorde måske nogle af pointerne i det omfattende materiale, således som jeg har forsøgt 
det ovenfor. De var og fungerede som en forhalingsmanøvre, men de stillede dog spørgsmålstegn 
ved en privatisering, jfr. DR’s bondeanger. 
 
17.14. Exit Lundgaard 
Den 11. september var dato for næste møde. Nu havde andre end Det fri Aktuelt opdaget, at Ebbe 
Lundgaard havde problemer med den radikale folketingsgruppe. På baggrund af et Ritzau-telegram 
fortalte Politiken og Morgenavisen Jyllands-Posten sine læsere denne morgen, at “kulturminister 
Ebbe Lundgaard (R) er på tilbagetog i sagen om at privatisere TV 2”. Ifølge Morgenavisen 
Jyllands-Posten afviser Lundgaard dog, at han ligefrem skulle have fået et pålæg om at rette sig ind 
efter flertallet i folketingsgruppen. Men han indrømmer dog, at der på et gruppemøde, hvor han 
ikke deltog, “blev udtrykt bekymring” over sagen939. Men han fastholdt stadigvæk, at alle parter – 
herunder også den radikale medieordfører – havde aftalt, at de sammen ville gennemgå det 
omfattende materiale. “Det har vi brugt mange penge og arbejdstimer på, så det fortjener en grundig 
debat”. Han forventer derfor ingen afklaring på mødet, men vil drøfte en tidsplan for det kommende 
arbejde. Bl.a. var der nu indkommet 15 ansøgninger om sendetilladelse til den 4. radiokanal (P4), 
og P4 var jo med i forligsdrøftelserne. 
 
Næste dag vurderede Information og Morgenavisen Jyllands-Posten samstemmende, at “TV 2 
kommer næppe på aktier” og “Ingen aktier i TV 2 foreløbig”. Det var nu SF’s utvetydige melding, 
der slog igennem.  SF’s mediepolitiske ordfører Aage Frandsen sagde til de to aviser: “Ingen af de 
fremlagte argumenter for at privatisere TV 2 har overbevist mig om fordele - tværtimod. Derfor er 
SF's holdning fortsat et nej til privat kapital i TV 2. Ekspertudsagn har kun bekræftet, at det 
kulturpolitisk vil betyde en udhulning af public service-forpligtelserne”940. 
 
Næste møde blev sat til den 8. oktober – dagen efter Folketingets åbning. Resten af september 1997 
skulle anvendes til de traditionelle landsmøder eller landsråd og til at samle folketingsgrupperne og 
aftale besættelse af udvalgspladser, valg af gruppeledelser osv.941. Den 8. oktober er det knald eller 
fald, mente Helge Sander. 
 
Og det blev fald – både for tanken om at privatisere TV 2 helt eller delvist - og for Ebbe Lundgaard. 
 
Allerede den 8. oktober 1997 kl. 09:49 tikkede det ud fra Ritzau: “Medieforlig om TV 2’s fremtid 
og 4. radiokanal brudt sammen”. Parterne stod langt fra hinanden, og ingen ville bevæge sig. 
Fremtiden for TV 2 og for P4 kunne derfor ikke afgøres før i 2001, hvad Ebbe Lundgaard medgav i 

 
939 Morgenavisen Jyllands-Posten den 11. september. Ebbe Lundgaard var som nævnt ikke medlem af Folketinget og 
derfor heller ikke af gruppen. 
940 Her efter Morgenavisen Jyllands-Postens gengivelse. Aage Frandsen fastholder selv i sin bog (Frandsen 2006) s. 
190, at der var SF, der blokerede for privatiseringen. Heri har han sandsynligvis ret: der var kræfter både i 
Socialdemokratiet og hos De Radikale, der gik ind for en privatisering, og som måske havde fået flertal i partierne, hvis 
ikke SF havde stået fast. 
941 Denne september blev ganske dramatisk, se Bille 1998, s. 260-269. 
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et nyt Ritzau-telegram kl. 12:44. Han forsøgte at holde en dør åben for P4-forhandlinger ved at pege 
på, at DR kun havde rådighed over frekvenserne til forsøg med digital radio til udgangen af 1998, 
og at P4 derfor kunne komme til at stå tom i 1999 og 2000. Det ville være absurd, især når der nu 
forelå 15 ansøgninger til P4, hvoraf flere efter bl.a. Torben Rechendroffs mening var seriøse. Måske 
kunne en ny og anderledes forsøgsordning aftales senere? Det kunne den måske – herom i afsnit 
18.2. 
 
Men TV 2-sagen var død. ”De borgerlige var interesseret i en eller anden form for privatisering, og 
vi til venstre var interesseret i at få den fjerde radiokanal placeret på Danmarks Radio, [... og] hvis 
man kunne finde en afbalanceret løsning, med en eller anden grad af privatisering af TV 2, så kunne 
det måske løfte synspunktet om at placere P4 på DR” – sagde Søren Hansen dagen efter til 
Information. 
 
TV 2’s Jørgen Flindt Pedersen var glad. TV 2 undgår privatisering, der alvorligt ville have svækket 
TV 2’s muligheder som public service-station og dermed svækket udbuddet af dansk 
kvalitetsfjernsyn, sagde han til Ritzau. Danmarks Radio kommenterede ikke den aflyste 
privatisering, men beklagede til gengæld, at P4-problematikken ikke blev afgjort. 
 
Det fri Aktuelt mente endelig den 9. oktober 1997 at, “Mediefremtiden er udskudt”942. Helt så galt 
gik det dog ikke, men for Ebbe Lundgaard gik det ikke godt. 
 
På det radikale landsmøde den 20. - 21. september havde han under den kulturpolitiske debat 
argumenteret for, at DR alene skulle have public service-forpligtelser. Elsebeth Gerne Nielsen gik 
lodret imod og sagde senere til B.T., at “Det er ikke gruppens holdning. Der er ingen, der siger, at 
DR-TV bliver bedre af at være eneste public service-kanal. Sporene fra monopolets tid skræmmer” 
(B.T. den 22. september 1997). Men den radikale folketingsgruppe var ikke hele partiet, om end 
langt det stærkeste forum. Ebbe Lundgaard havde ingen direkte indflydelse på gruppen, som han 
ikke var medlem af, så han måtte gå vejen om ad hovedbestyrelsen og via landsmødet. Her forsøgte 
han sig også med et forslag om, at partiet skulle gå ud af regeringen, hvis partiet ikke gik frem ved 
næste valg, noget han tidligere havde forelagt i hovedbestyrelsen, som han var et fremtrædende 
medlem af. Det fik partiets ubestridte leder Marianne Jelved til at bemærke, at “det er ikke klogt 
med den slags bemærkninger. Men der bliver jo sagt så meget i kanten af sådan et landsmøde”. 
Partiets retsordfører Bjørn Elmquist havde til samme artikel i B.T. tilføjet, at “det er en lovlig 
firkantet målestok for, om vi skal fortsætte i regeringen eller ej”943. 
 
Ebbe Lundgaard var derfor på mange måder isoleret, og hele hans stædige forsøg på at få TV 
2/Danmark mindst delvist privatiseret fremmede ikke han politiske karrieremuligheder. Og da han 
ved det næste folketingsvalg, der blev afholdt allerede den 11. marts 1998, ikke kom ind i 
Folketinget, benyttede Marianne Jelved lejligheden til ved den efterfølgende regeringsdannelse at 
udskifte ham med han stærkeste kritikere på tv-området - Elsebeth Gerner Nielsen, der blev ny 
kulturminister med ansvar for TV 2-sagen. Ebbe Lundgaard forlod herefter dansk politik. 
 
17.15. Opsamling på kapitel 17 
Skal TV 2 privatiseres helt eller delvist, er første trin at omdanne TV 2/Danmark til et statsejet 
aktieselskab og adskille det organisatorisk fra TV 2-regionerne.  
 

 
942 Rubrik den 9. oktober. 1997. 
943 Se også Bille 1998’s omtale af episoden s. 267. 
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Allerede i februar 1990 foreslog TV 2’s ledelse en aktieselskabsdannelse og afgivelse af en del af 
aktierne til udenlandske tv-selskaber. Kulturminister Torben Rechendorff fulgte ideen om et A/S op 
i efteråret 1991 og Helge Sander gentog den i 1993. Det fremgår af den videre fremstilling, at 
næsten alle mediepolitiske aktører i perioden 1994-1997 sluttede op om en aktieselskabsdannelse. 
 
Omdannelse af TV 2/Danmark til et aktieselskab forudsætter imidlertid, at det kan sandsynliggøres, 
at det nye selskab er økonomisk levedygtigt på længere sigt. Det var konklusionen både på 
Statsrevisorernes analyse af TV 2’s økonomi og af Kammeradvokatens undersøgelse af de EU-
retlige forhold i den forbindelse. 
 
Et vigtigt afledt krav er da, at myndighederne på forhånd skal kunne beregne med nogenlunde 
sandsynlighed, hvad et TV 2/Danmark A/S kan indtjene på et kommercielt grundlag. Derfor 
gennemførtes i perioden 1995-1997 tre omfattende analyser med tilhørende prognoser for TV 2’s 
mulige reklameindtægter. De viser alle, at TV 2’s reklameindtægter vil falde eller stagnere – 
absolut eller relativt. En embedsmandsgruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet, 
Finansministeriet og Price Waterhouse, bistået af Kammeradvokaten afviste derfor i 1996 en 
aktieselskabsdannelse, med mindre der sker en betydelig styrkelse af virksomhedens 
indtægtsgrundlag. En sådan styrkelse kan ikke opnås ved at lempe på reklamereglerne, i stedet må 
øget licenstilførsel overvejes. 
 
I Danmark anvendes statens licensindtægter imidlertid til både at finansiere Danmarks Radio og TV 
2-systemet. Årsagen er, at det politiske flertal ved gennemførelse af TV 2-loven i 1986 ønskede et 
samlet dansk programudbud, der kunne fungere som bolværk imod den fremmede kulturelle 
indflydelse fra tv-satellitterne. Den nye TV 2 skulle derfor have de samme public service-krav til 
programfladen som Danmarks Radio. Og ingen mente på daværende tidspunkt, at salg af 
reklameplads kunne levere den nødvendige finansiering. Derfor licens også til TV 2. 
 
Spørgsmålet midt i 1990erne var imidlertid, om det af hensyn til det kulturpolitiske formål forsat 
var nødvendigt med to offentligt ejede public service-virksomheder. Skulle man overlade det 
nationale kulturelle forsvar til DR og samle hele den offentlige finansiering her? Umiddelbart kunne 
det konstateres, at den programkoordinering mellem DR og TV 2, der i prime time skulle sikre 
permanent adgang til et dansk programtilbud, ikke fungerede. “Boxing was fighting boxing”, hvad 
der både var den almindelige offentlige mening og påvist i en videnskabelig rapport. En spredning 
af licensmidlerne på to virksomheder kunne føre til, at de begge savnede den fornødne økonomiske 
styrke. Men når man tænkte på forhistorien op til dannelsen af TV 2, var det da forsvarligt at samle 
de offentlige ressourcer og genskabe DR’s monopol på public service broadcasting? 
 
Det rejste derfor spørgsmålet, om et privat ejet og kommercielt finansieret TV 2 A/S kunne 
pålægges traditionelle public service-forpligtelser. Svarene fra Venstre, Det konservative 
Folkeparti, SF, Enhedslisten, dele af Socialdemokratiet og dele af Det radikale Venstre samt 
Danmarks Radio var mere eller mindre klart, at det kunne man ikke. I stedet for den særlige danske 
blandingsmodel fremtrådte Det rene Snit som løsningen: Al licens til DR, kun public service-
forpligtelser her og derfor også alle radiokanaler med sådanne forpligtelser til DR. TV 2/Danmark 
skal finansieres udelukkede på et kommercielt grundlag og sælges til private uden public service-
forpligtelser, men måske med krav om kvalitet i nyhedsformidlingen og en vis andel danske 
programmer. 
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TV 2-regionerne er i en sådan model det store problem. Deres start havde ikke været succesfuld, og 
flere politikere havde i første halvdel af 1990erne foreslået deres antal reduceret eller endda helt 
nedlagt. De lå sendetidsmæssigt klemt inde i TV 2’s programflade, godt nok med store seertal i 
midten af 1990erne, men også med betydelige omkostninger, da de sendte otte programmer 
samtidigt. Rent logisk ville det rigtige ved en privatisering af TV 2/Danmark være at slå dem 
sammen med Danmarks Radio til én stor public service-institution – af mammutformat. Det var en 
politisk umuligt tanke, og det nødvendige bytte af TV 2’s UHF-sendersystem med DR’s VHF-
system blev af ministeriet anset for økonomisk uigennemførligt. Tv-regionerne måtte derfor blive 
hos TV 2. 
 
Men hvis tv-regionerne udsendelser fortsat skulle indgå i et privat TV 2’s programudbud, ville der 
efter al sandsynlighed ifølge Kammeradvokaten og Kulturministeriets embedsmænd opstå EU-
problemer. Fik TV 2 A/S udsendelserne stillet til rådighed gratis, kunne det tolkes som unødig 
konkurrenceforvridning. Og skulle et privat TV 2 A/S betale for værdien af programmerne, ville det 
næppe kunne sandsynliggøres, at selskabet på længere sigt var økonomisk rentabelt. 
 
Et helt privatejet, kommercielt finansieret TV 2 A/S med regioner synes derfor at være en 
umulighed. Derimod kunne en delvis privatisering, hvor staten beholdt majoriteten af aktierne 
sandsynligvis gennemføres inden for EF-traktatens regelsæt, hvis virksomheden fortsat var 
blandingsfinansieret – og fik en betydelig licensforhøjelse. 
 
Netop en licensforhøjelse til TV 2 var Danmarks Radios store frygt, fordi DR mente at dette ville 
svække DR’s økonomiske styrke og derved muligheden for at lever et public service 
programudbud. DR arbejdede derfor hårdt for at skabe politiske alliancer, der ville fratage TV 2 
licensen, og en sådan alliance mellem de store borgerlige partier, DR og den private kommercielle 
mediebranche imod TV 2 blev tømret sammen, men nåede ikke i denne omgang sit mål.  
 
Hele vejen igennem dette komplicerede forløb levede en idé om at skabe en tredje landsdækkende 
tv-kanal. DR havde dette ønske, fordi virksomheden herved permanent kunne sikre mangfoldighed 
og danskhed i programudbuddet. TV3 ønskede at “komme ned på jorden”, fordi det ville øge 
penetrationen og dermed reklameindtægterne. Danske medievirksomheder kunne også godt 
forestille sig at danne et selskab, der kunne drive en privat landsdækkende tv-kanal, hvis TV 2 ikke 
kunne privatiseres. Og endelig kunne den tredje landsdækkende tv-kanal anvendes til at give tv-
regionerne mere sendetid, evt. i samarbejde med DR’s Provinsafdeling. Dertil kom, at hvis tv-
regionerne var placeret for sig selv på den tredje kanal, var de frigjort fra TV 2/Danmark uden at 
blive overtaget af Danmarks Radio. 
 
Problemet var bare, at der ikke fandtes et ledige sæt frekvenser, der kunne bære en tredje 
landsdækkende programvirksomhed. Folketinget havde - ved i to beslutninger i 1987 og 1996 at 
overlade de nødvendige frekvenser i hovedstatsområdet til lokal-tv - implicit men definitivt 
udelukket muligheden.  
 
Fortællingen viste endelig, at der fra i hvert fald 1994 var betydelig uenighed om TV 2-spørgsmålet 
hos de to regeringspartier Det radikale Venstre og Socialdemokratiet. Socialdemokraterne havde 
ved 1986-lovens vedtagelse stemt imod, men støttede et reklamefinansieret TV 2 fra 1989, og 
partiet fik efterhånden placeret to repræsentanter i TV 2’s centrale bestyrelse. Men når det kom til 
direkte konflikt mellem DR’s ønsker og TV 2’s behov, hældede partiet mod Danmarks Radio. 
Fremstillingen viste, at Kulturminister Jytte Hilden meget længe ville holde hånden over TV 2 ved 
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at forbyde networking af lokal-tv, men den samlede arbejderbevægelsens interesser og investeringer 
i lokal-tv endte med at veje tungere end hensynet til TV 2’s indtjeningsmuligheder. Og den 
socialdemokratiske mediepolitiske ordfører foreslog direkte, at DR fik alle licenspengene, og at TV 
2 skulle privatiseres. Hos Det radikale Venstre var splittelsen endnu større.  Partiformanden ville 
“sælge hele molevitten”, den mediepolitiske ordfører ville status quo, og partiets kulturminister 
ville gennemføre en delvis privatisering. Det sidste mislykkedes, da det store flertal af de politiske 
partier, der havde indgået den gældende medieaftale, ikke kunne enes.  
 
TV 2 var derfor fredet til forligets udløb, dvs. indtil udgangen af 2000. 
 
EU-problematikken – dvs. TV 2’s overholdelse af EU’s konkurrenceregler ved forskellige 
selskabskonstruktioner – var langt fremme i det beslutningsmateriale, der blev udarbejdet af 
ministeriet til minister og til de mediepolitisk forhandlere. 
 
Det fremgår, at embedsmændene mente, at den gældende ordning for TV 2 var en forlængelse af 
DR’s statsstøtteordning, og at den som en eksisterende ordning ikke skulle notificeres til 
Kommissionen. Kun en omdannelse til aktieselskab krævede en notifikation, og en sådan var under 
overvejelse. 
 
TV 2’s omdannelse til A/S blev imidlertid ikke gennemført ved denne lejlighed, men der skete 
alligevel store ændringer i opbygning af TV 2-virksomheden i dette tidsrum. Jeg sigter her til 
udmøntningen af Det brede Medieaftale fra maj 1996. Her blev TV 2-fonden nedlagt og TVR lagt 
ind under TV 2/Danmark. Det medførte, at det overskud fra salg af reklameplads, som TVR 
genererede, ikke længere blev indsat på TV 2-fondens konto. I stedet gik overskuddet direkte i TV 
2/Danmarks kasse. Derved blev pengene forvandlet fra statsmidler til kommercielle indtægter, som 
TV 2/Danmark selv indtjente944.   
 
Denne ændring er i en statsstøttesammenhæng væsentlig, og den forandring i hele TV 2-
virksomhedens struktur, som nedlæggelse af TV 2-fonden og TV 2 Reklame A/S medførte, er også 
markant. Var disse ændringer ikke på niveau med en omdannelse af TV 2/Danmark til aktieselskab? 
Og hvis de var det, hvorfor blev den nye model så ikke notificeret ved Kommissionen? Var det af 
frygt for, at de danske myndigheder herved ville slippe lidt af kontrollen med TV 2? Eller skete det 
ikke, fordi myndighederne inkl. de politiske partier kun nødigt ville samarbejde med Kommissionen 
i kulturelle spørgsmål? Eller var der en tredje årsag? 
 
Hvis den nye TV 2-konstruktion var blevet notificeret på dette tidspunkt, er det sandsynligt, at den 
på baggrund af Kommissionens Beslutning i RTP-sagen (NN 141/95 Portugal) var blevet erklæret 
for forenelig med EF-Traktatens statsstøttebestemmelser. Og notifikationen havde gjort den lovlig. 
Men det skete ikke. 
  

 
944 For at undgå misforståelser vil jeg præcisere, at efter reklameoverskuddet er indgået i TV 2/Danmarks kasse, 
omdannes de til statsmidler, som staten har kontrol med. 
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Kapitel 18. Nedturen accelererer – P4 og TV 2 
 

1. Indledning 
Kapitel 18 beskriver udviklingen i Danmark i årene 1998 – 2000. Rammerne for TV 2’s public 
service-opgave og opgavens finansiering var i den brede 1996-aftale fastlagt for 1997-2000. Nu 
redegør jeg for fremkomsten af Den smalle Medieaftale i marts 2000, hvor rammerne for TV 2’s 
virke i 2001-2004 blev fastlagt.  
 
Jeg vil fortælle om de mange forskellige strømninger, der tilsammen blev afgørende for indholdet i 
det smalle forlig i marts 2000. Der er både tale om bevidste politiske handlinger og om økonomiske 
og teknologiske udviklinger, der foregik bag om ryggen på aktørerne, men som de blev nødt til at 
forholde sig til. 
 
Danmarks Radio er i perioden stadigvæk meget offensiv på det mediepolitiske område, både med 
hensyn til at udvikle sine egne aktiviteter, men også med forsøg på at fravriste TV 2 licensen i 
forbindelse med en privatisering. 
 
På det teknologiske område kom digitaliseringen af både radio- og tv-transmissionen højere op på 
dagsordenen, og DR så her muligheden både for at få DR 2 “ned på jorden” og for at få adgang til 
en fjerde landsdækkende radiokanal. Internationale erfaringer skabte imidlertid tvivl om det 
fornuftige i en hurtig beslutning med hensyn til digital distribution af tv, og den mulighed for nye 
private digitale tv-kanaler, der kort var nævnt i 1996-forliget, blev skubbet ud i fremtiden. 
 
TV 2 var med den brede 1996-aftale fredet fra privatisering til og med 2000, men virksomhedens 
fremtid var herefter usikker, og det var derfor nødvendigt at fremlægge nye offensive planer, hvis 
TV 2 skulle beholde sin ønskede centrale plads i det danske mediesystem. Som tidligere fortalt var 
forholdet mellem hovedstationen på Kvægtorvet og de otte selvstændige regionale tv-stationer ikke 
det bedste – på trods af kraftige udsagn om det modsatte. Måske kunne de nye digitale muligheder 
skabe grundlag for et reelt samarbejde. 
 
Men en forudsætning herfor var en økonomi med styrke nok til at fastholde TV 2’s hovedkanal med 
et public service-indhold og en stor seeropslutning, der kunne generere de nødvendige 
reklamepenge, og som samtidigt rummede ressourcer til at opfylde tv-regionernes ønsker om mere 
sendetid med forbedret finansiering.  
 
1996-aftalen var et bredt forlig mellem næste alle partier i Folketinget. Administrationen af aftalen i 
forligsperioden havde imidlertid vist, at voldsomme beslutninger – som f.eks. en delvis 
privatisering af TV 2 – ikke kunne gennemføres, da et enkelt af forligspartierne kunne blokere for 
flertallets vilje. Kapitel 18 vil fortælle om endnu et kuldsejlet projekt i forligsperioden, nemlig 
anvendelsen af den fjerde radiokanal. Her følger jeg udviklingen ganske tæt, da dens forløb 
resulterer i en gensidig mistillid mellem de mediepolitiske forhandlere. Denne mistillid kommer 
senere til at spille en ikke ubetydelig rolle ved indgåelse af den smalle aftale i marts 2000. Men 
andre, langt mere dybtgående politiske forhold kommer også til at spille ind. Regeringen bestod 
efter 1998-valget af Socialdemokratiet og Det radikale Venstre og den havde det mindst mulige 
flertal i Folketinget. De to partier var imidlertid uenige om mediepolitikken, ikke mindst om en evt. 
privatisering af TV 2. Regeringens flertal blev ved valgperiodens slutning mere og mere usikkert 
ifølge de tilgængelige meningsmålinger, og den måtte derfor forsøge at skabe et bredere politisk 
samarbejde for at sikre sin fortsættelse. Og måske kunne en medieaftale bruges i den sammenhæng, 
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og TV 2’s problemer måtte da skubbes ud til senere løsning, hvis regeringsflertallet stadigvæk var 
intakt til den tid.   
 
18.2. Venstre og P4 
Forsøget på at sætte TV 2 på aktier og sælge i det mindste halvdelen af dem til private led skibbrud 
den 8. oktober 1997. Det betød, at det andet store uløste spørgsmål fra 1996-aftalen, nemlig 
rådigheden over det fjerde sæt landsdækkende radiofrekvenser (P4), heller ikke blev besvaret. 
 
Midt i skuffelsen forsøgte den radikale kulturminister Ebbe Lundgaard at gøre det muligt at 
forhandle isoleret om den sag. Ritzau refererede den 8. oktober kl. 12:44: 
 
“Kulturministeren vil [...] indkalde til et nyt forhandlingsmøde inden februar næste år for at aftale 
rammerne for et nyt forsøg med den fjerde radiokanal, som Danmarks Radio i øjeblikket bruger til 
eksperimenter med digital lyd. Forsøgstilladelsen udløber til 1999, og Lundgaard holder 
muligheden åben for at lade private stationer overtage i den følgende, to-årige periode, hvad flere 
private investorer har ansøgt om. - Jeg håber, at vi kan finde en varig eller midlertidig løsning inden 
udløbet af forsøgsperioden. Det ville være absurd, hvis vi fra 1999 står med en tom, landsdækkende 
kanal, når der nu er så stor interesse, siger Lundgaard”. 
 
Det blev imidlertid ikke Ebbe Lundgaard, der kom til at indkalde til det nævnte forhandlingsmøde; 
han blev som fortalt fjernet fra regeringen efter valget til Folketinget den 11. marts 1998 og erstattet 
med partifællen Elsebeth Gerner Nielsen. Også andre af de mediepolitiske forhandlere blev 
udskiftet. Helge Sander havde trukket sig som folketingsmedlem den 31. januar 1998 for at blive 
borgmester i Herning, og i stedte for ham blev den nyvalgte Jens Rohde Venstres mediepolitiske 
ordfører. Hos De Konservative blev Torben Rechendorff ikke genvalgt, hvad Brian Mikkelsen blev, 
og han fortsatte derfor sit mediepolitiske ordførerskab. Rohde og Mikkelsen, der begge blev 
medlem af Folketingets kulturudvalg, skal senere i fortællingen bliver det makkerpar, der står i 
spidsen for Folketingets vedtagelse af at privatisere TV 2/Danmark. 
 
18.2.1. PAP-Nissen 
Den 1. september 1997 var der indkommet 15 tilkendegivelser fra firmaer, enkeltpersoner og 
organisationer, der ønskede at få rådighed over P4945. Et af disse selskaber var Radio 2, der var 
startet som kabel-født radiokanal den 1. marts 1997. Radio 2 var ejet af TeleTDanmark med 50% af 
aktierne, TV 2/Danmark havde 25% og de sidste 25% lå hos et privat selskab RRL Holding ApS946. 
Radioens administrerende direktør var Glenn Lau Rentius. 
 
Kulturministeriet havde meddelt, at nye forhandlinger om P4 ville starte i marts 1998, og den 22. 
februar 1998 havde Glenn Lau Rentius fået placeret en stor artikel med Radio 2’s synspunkter i 
Berlingske Tidende.  
 
Han starter med at pege på, at hvis der ikke indgås en ny aftale, vil P4 stå ubenyttet hen i 1999 og 
2000. DR’s tilladelse til forsøg med DAB og med analoge udsendelser i en del af tiden i tre 

 
945 De vigtigste var: P4 Radio Hele Norge AF og Carl Allers Etablissement AS, TV 2/Danmark, TV 2-regionerne, DR, 
The Voice, Radio Viborg, Schibsted ASA, MTG Radio AB, Radio 2. Alle 15 tilkendegivelser fremsendt til FM fra 
Kulturministeriet den 9. oktober 1997 som følge af anmodning om aktindsigt. I FM’s arkiv. 
946 RRL Holding ApS var ved starten af Radio 2 ejet af bl.a. Hans Morten Rubin og Glenn Lau Rentius. De solgte siden 
deres andel i Radio 2 dels til Tele Danmark, der i september 1997 ejede 70% af aktierne, dels til Røde Kors, der ejede 
de sidste 5%, og som beholdt navnet RRL Holding ApS. Oplyst af Radio 2 ved afgivelse af tilkendegivelsen. 
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delområdet af Danmark udløber den 31. december 1998, medens medieaftalen gælder til 31. 
december 2000947. I stedet for at lade DR fortsætte sine udsendelser kunne politikerne give f.eks. 
Radio 2 mulighed for i resten af forligsperioden (dvs. i 1999 og 2000) at forsøge sig med 
landsdækkende radio, der ville være et reelt brud med DR’s monopol. Så havde mediepolitikerne et 
ordentligt sammenligningsgrundlag, når de i tilknytning til den næste medieaftale, der ville omfatte 
2001-2004, skulle træffe en afgørelse om en permanent anvendelse af P4. En konkurrence i forhold 
til DR ville desuden blive en konkurrence med de mange udenlandske radiostationer, der under alle 
omstændigheder i løbet af få år ville komme i Danmark. Endelig fortjente befolkningen, at P4 fik et 
indhold, der nåede ud til “hele Danmark og til alle aldersgrupper”. Og ikke som P1 og P2 være 
smalle kanaler for et mindretal. 
 
Den mediepolitiske diskussion kom dog ikke for alvor i gang ved den lejlighed, fordi Poul Nyrup 
Rasmussen havde udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 11. marts. Valget førte til, at SR-
regeringen fortsatte. Og straks efter sin tiltrædelse som Kulturminister den 23. marts udsatte Elsbeth 
Gerner Nielsen forhandlingerne til efter den folkeafstemning om Amsterdam-Traktaten, der var 
fastlagt til den 28. maj 1998. 
 
Danmarks Radio havde imidlertid ikke tænkt sig at vente så længe, men havde allerede i det tidlige 
forår 1998 indledt drøftelser med Peter A. Petersen, der ud over at være formand for Danmarks 
Lokal TV Forening også var direktør for en af landets største lokalradioer, ANR (Alle Nordjyders 
Radio) i Ålborg. De store lokale radiostationer var interesseret i networking, således som det var 
tilladt for lokal-tv, og DR var interesseret i P4. For de lokale, kommercielle radioer var DR ingen 
konkurrent på pengepungen, men godt nok på lyttertallene. Det værste for dem ville imidlertid 
være, at en landsdækkende kommerciel spiller fik rådighed over P4. Erfaringer fra Norge pegede 
på, at i så fald kunne størstedelen af de store kommercielle lokalradioers reklameindtægter også 
forsvinde til den landsdækkende kanal. 
 
Jeg har ikke kendskab til detaljerne i forløbet af drøftelserne mellem DR’s generaldirektør Christian 
Nissen og direktør Peter A. Petersen, men resultatet blev en overraskende ny plan, der af vittige 
hoveder blev døbt PAP-Nissen948. Planen blev færdig i april 1998 og godkendt af DR’s direktion 
den 23. april med den nærmest selvmodsigende titel: “Landsdækkende lokalradio på danske 
hænder”949. 
 
Planen tog udgangspunkt i det eksisterende kommercielle danske radiomarked. Hovedparten bestod 
af små eller mellemstore lokale, terrestriske stationer, der var begrænset geografisk og som havde 
forbud imod networking. De 16 største stationer havde dannet Nordisk Radio Reklame (NRR) i 
1996 og tilsammen nåede de via terrestrisk FM ud til 50-60% af husstandene i Danmark. Nogle 
stationer sendte desuden via kabel og satellit og samlet var dækningen 75%. Ved siden af NRR-
samarbejdet stod Radio 2, der via kabel og satellit nåede maksimalt 61% af husstandene (planen s. 
2-3). 
 

 
947 DR havde tilladelse til forsøg med DAB i tre delområder, nemlig København (Københavns Radio), Midt/Vestjylland 
(Radio Midt & Vest) og i Syd/Sønderjylland (Radio Syd) samt tilladelse til at lade disse regionale stationer ekstra sende 
i analog FM-teknik i hele weekenden. Disse udsendelser kunne høres af ca. halvdelen af befolkningen (DR’s Beretning 
og regnskab 1997, s. 17). 
948 Christian Nissen omtaler planen meget kortfattet i sin bog, Nissen 2007 s. 57 uden at kaste lys over, hvordan planen 
blev til og senere konkretiseret. 
949 Dateret 23. april 1998. Som bilag 1 til Telestyrelsen 1998. I FM’s arkiv. 
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I Norge og Sverige var der erfaringer, der kunne bruges i argumentationen. Planen nævner, at 
myndighederne i Norge i 1993 havde etableret en landsdækkende kommerciel radiokanal (P4 Radio 
Hele Norge), og at denne havde reduceret de lokale radioers markedsandel fra 30% til 11%, medens 
størstedelen af reklameindtægterne var fulgt med over til P4. I Sverige, der ikke havde 
landsdækkende reklameradio, blev der i 1993 gennemført en betydelig liberalisering af 
lokalradioområdet med en markant forøgelse af sendestyrken (6.000 W, medens den er Danmark 
var 160 W). Derefter steg den årlige reklameomsætning i lokalradiosystemet på fire år fra 70 mio. 
SKR til ca. 400 mio. SKR. 
 
Et dansk P4 til en landsdækkende reklameradio vil derfor ifølge denne tankegang nærmest udradere 
de lokale, reklamefinansierede radiostationer. Omvendt ville en liberalisering og forøget 
sendestyrke skabe økonomisk vækst hos de eksisterende danske lokalradioer. 
 
Modellen foreslår derfor, at DR får P4, og at der gives tilladelse til networking mellem 
kommercielle lokalradioer, at sendestyrken sættes op, at der etableres to sendemuligheder i de fleste 
byer, og at den ene reserveres til en 24-timers kommerciel radio. Udgangspunktet for 
sendetilladelserne skal fortsat være lokale nævn og krav om lokal tilknytning, men nævnenes 
geografiske område skal udvides, således at én radiostation kan dække et helt amt – f.eks. 
Nordjyllands Amt, hvor ANR havde hjemsted. I Storkøbenhavn skal de komplicerede forhold løses 
ved, at der skabes flere 24-timers sendemuligheder. 
 
Alt dette forudsætter imidlertid, at “der udarbejdes et nyt frekvenslandkort, hvor der tilstræbes at 
give sendere i de større områder en mulighed for øget sendestyrke” (s. 5). Og rent teknisk ville dette 
være den største hurdle – men planens ophavemænd havde et stærkt kort, skjult i ærmet. Herom 
senere. 
 
De lokale stationer, der skulle indgå i det kommende network, kunne på grund af de øgede 
reklameindtægter finansiere “et slagkraftigt, landdækkende alternativ til DR’s radioavis” (s. 4). 
Altså et brud med DR’s monopol på landsdækkende radionyheder. Og da sendetilladelserne blev 
uddelt lokalt og ikke tildelt via én omfattende, landsdækkende auktion, ville udenlandske købere 
være udelukket, hvorfor modellen med rette kunne kalde sig for “Landsdækkende lokalradio på 
danske hænder”. Jeg erindrer her om, at tre af de selskaber, der havde tilkendegivet vilje til at drive 
P4, var udenlandsk ejede. 
 
Kort efter PAP-Nissen var færdiggjort og sendt til Kulturministeriet besluttede Radio 2’s hidtidige 
ejere Tele Danmark og TV 2 at forlade selskabet. TV 2 ophørte med at levere nyheder den 30. april 
og var herefter ude. Det gamle selskabs aktiver blev derefter overtaget af et nyt Radio 2 A/S, stiftet 
den 1. april 1998. Dette selskab var ejet af Glenn Lau Rentius, advokat Søren G. Lövenlund og 
Hans Morten Rubin – kendt som Venstres mediepolitiske rådgiver og kampagnestrateg. Disse 
forsøgte hen over sommeren at tiltrække nye investorer, og den 11. august solgte de ifølge 
dagspressen 51% af selskabet til det amerikanske medieselskab Clear Channel Communications, 
medens de selv beholdt de sidste 49%. Målet for det nye samarbejde var at få rådighed over P4, og 
“vi har kørt lobbyarbejde på fuld power” udtalte Glenn Lau Rentius på pressekonferencen950. 

 
950 Ritzau den 11. august 11.49 og 15:40 med referat af Radio 2’s pressemøde. Se også Politiken, Berlingske Tidende, 
B.T., Ekstra Bladet, Information for 12. august. Aktiemajoriteten blev direkte overtaget af det danske selskab More 
Group Danmark A/S, der igen ejes 100% af Clear Channel Communications Inc. Clear Channel drev 177 radiostationer 
i USA, 76 i Australien, New Zealand, Tjekkiet og Kina. Selskabet var desuden verdens største udbyder af Outdore-
reklame, hvad More Group også var i Danmark. 
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Den 3. juni mødtes Elsebeth Gerne Nielsen og medieordførerne for første gang efter valget. På 
mødet blev PAP-Nissen omtalt, og ministeren lovede en teknisk undersøgelse af idéen. Der var 
desuden enighed om at indkalde til en konference om lokalradio og -tv’s forhold til efteråret. Til 
bl.a. Berlingske Tidende udtalte ministeren, at der nu var mulighed for, at DR kunne få P4 til den 
klassiske musik, medens de kommercielle lokalradioer kunne får bedre muligheder for at netværke. 
Den 6. juni fulgte Berlingske hendes udtalelse op i en leder, hvor hendes udmelding blev omtalt 
som ”det hidtil bedste bud på en salomonisk dom”.  
 
Der var således mulighed for nye positive forhandlinger. Jens Rohde udtalte allerede den 9. juni til 
Morgenavisen Jyllands-Posten, at “hvis vi får en gennemgribende liberalisering af medieområdet, 
og derigennem får et monopolbrud, ser jeg ikke noget problem i, at Danmarks Radio kan få den 
fjerde radiokanal”. Den 10. juni kom Søren Hansen fra Socialdemokratiet med samme melding, og 
Brian Mikkelsen var også positiv og mente, at det vigtigste var at få brudt DR’s monopol og skabt 
reel konkurrence. 
 
Men når sådanne positive signaler opsendes under mediepolitiske forhandlinger, følges de oftest af 
krav om at inddrage andre forhold i drøftelserne. Det skete også denne gang. Kun privatiseringen af 
TV 2 var udelukket, ellers var alt det, der ikke var afsluttet med 1996-aftalen, på spil igen. Som 
nævnt skulle det lokale elektroniske område drøftes på en konference til efteråret, men det 
spørgsmål, der kom til at spille den største rolle i forhandlingerne, var digitaliseringen af tv-
distributionen og spørgsmålet om DR2 ud til alle. 
 
18.2.2. DR2 “ned på jorden” 
Medieaftalen for 1997-2000 indeholdt som punkt 12, at den tredje landsdækkende tv-kanal skulle 
udnyttes til digitale tv-kanaler. DR og TV 2 skulle hver have to kanaler, og hvis der var plads til 
mere, skulle de ekstra kanaler tildeles andre end DR og TV 2. 
 
Der stod imidlertid intet i aftalen om, hvordan digitaliseringen skulle foregå, og der var heller ingen 
beregninger af omkostningerne eller finansieringen, ligesom spørgsmålet om mængden af tv-
kanaler (fire, fem, måske flere?) var uberørt. 
 
For at skaffe svar på i det mindste nogle af disse spørgsmål nedsatte Kulturministeriet i december 
1997 et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Kulturministeriet, Forskningsministeriet, 
Telestyrelsen, TV 2, DR og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Som formand blev udpeget 
Knud Erik Skouby fra Center for Tele-information, hvor sekretariatet også blev placeret951. 
Deadline var sat til maj 1998. I Kommissoriet indgik bl.a. dette: 
 
“Arbejdsgruppen skal kortlægge de tekniske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til 
indførelse af jordbaseret digital radio og tv . Arbejdsgruppen skal herunder søge at belyse: 
 
De frekvensmæssige muligheder på kort og langt sigt i relation til jordbaseret digital radio og tv. 
 
De tekniske, samfundsøkonomiske og konkurrencemæssige aspekter af opbygning af et jordbaseret 
digitalt radio- hhv. tv-sendernet sammenlignet med udbygning af digital radio og tv gennem satellit, 
kabel og / eller andre mulige distributionsformer. 

 
951 Den færdige rapport om det digitale tv findes på Kulturministeriets hjemmeside. Se Skouby 1998. Den omtales som 
regel som Skouby-rapporten. 
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Mulighederne for – og de økonomiske konsekvenser af – at DR og TV 2 vælger forskellig strategi i 
relation til digital udsendelse af tv. 
 
De økonomiske omkostninger ved parallel analog og digital udsendelse af hhv. radio og tv” 
(Skouby 1998, s. 7). 
 
Herefter skulle man tro, at sagen om den tredje tv-kanal var parkeret og først ville dukke frem på 
banen, når rapporten forelå i maj ’98. Men nej. 
 
Nogenlunde samtidigt med nedsættelse af Skoubyudvalget ændrede DR på den daglige ledelse af 
DR-TV’s chefredaktion. Den blev delt i to stillinger, Jørgen Ramskov blev chef for  DR1 og Torben 
Frølich for DR2.  Frølich’s opgave var bl.a. at øge DR2’s seertal. De lå på 1-2 %, hvad der var langt 
under den oprindelige målsætning, da “den hemmelige kanal”952, som den blev kaldt, blev søsat i 
august 1996. 
 
Torben Frølich fortalt i sit første avis-interview, at han ville overbevise politikerne om, “at vi skal 
have DR2 ned på jorden, så alle kan se den” (Morgenavisen Jyllands-Posten, 13. december 1997). 
Han forestillede sig, at DR kunne få tilladelse til i tidsrummet 17-01 at låne den ekstra tv-kanal, der 
var afsat til digitale forsøg. På den måde ville DR2 komme længere ud end til de ca. 60% af 
husstandene, der modtog DR2 via satellit og kabel. Seertallene vil så vokse. 
 
Det satte skub i debatten, og i den næste måneds tid kom der flere markante tilkendegivelser af, 
hvad den tredje tv-kanal kunne bruges til. 
 
Tim Johnson, der var administrerende direktør for TV Syd, mente bestemt ikke, at DR2 med kun 1-
2 procents tilslutning skulle have den tredje kanal, og at den – hvis den overhovedet skulle tages i 
brug til andet end digitale forsøg - burde gå til de regionale tv-stationer. De havde dels været med til 
at betale sendemasterne, dels manglede de sendetid på TV 2’s hovedkanal (Berlingske Tidende, 23. 
december 1997). 
 
Formanden for Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, Preben Sørensen, slog i sin 
nytårsudtalelse til lyd et kompromis. I dagtimerne kunne TV 2-regionerne få ekstra sendetid på 
kanalen, medens DR2 kunne få den om aftenen. Det ville desuden give stødet til yderligere 
programkoordinering mellem DR og TV 2, der var nødvendig, hvis befolkningen fortsat skulle 
støtte to public service-stationer i Danmark. Medieforsker og medlem af DR’s bestyrelse Preben 
Sepstrup støttede straks op om Sørensens idé og mente endda, at den var teknisk mulig, og at “man 
kunne indføre det i morgen”953. Men TV 2-regionerne ville ikke være med. Allerede næste dag skød 
formanden for TV 2/Nords bestyrelse og regionernes repræsentant i den centrale TV 2-bestyrelse, 
Ole Fuglsang, ideen ned. TV 2’s regioner ønskede ikke at samarbejde med DR om driften af DR2, 
der var en fiasko (Ritzau, den 30. december 09:07). 
 
Når Ole Fuglsang omtalte DR2 som en fiasko, var det måske inspireret af, at Preben Wilhjelm i 
samarbejde med studerende fra RUC netop havde færdiggjort en kritisk bog om DR2 – ’DRTVs 

 
952 Den hemmelige kanal hed den, fordi den havde små seertal, fordi den kun kunne ses af ca. 60% af befolkningen, og 
fordi mange - også i DR - mente, at DR1 var public service, medens DR2 var secret service. 
953 Preben Sørensen i Aktuelt og Information den 29. december og i Politiken den 2. januar 1998. Sepstrup i 
Information den 29. december 1997. 
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frække lillesøster’ med undertitlerne “konsekvenser af tokanal-systemet” og “kvalitetskriterier for 
public service-tv” (Wilhjelm 1998). Bogen pegede på, at DR’s tokanalsystem ikke fungerede. Målet 
med DR2 havde været at skaffe mere plads til det smalle, at give seerne valgmuligheder mellem det 
brede og det smalle og mellem oplysende og underholdende programmer. Det var mislykkedes. De 
smalle programmer var flyttet til DR2 med den konsekvens, at deres publikum blev endnu mindre, 
end det tidligere havde været. “På udbudssiden havde DR2 tilnærmelsesvist levet op til de gode 
intentioner, men bestræbelserne på at nå seerne har været en fiasko” (bogens bagsidetekst). Det var 
især de informationssvage, der blev svigtet. 
 
Som konsekvens af dette fejlslagne forsøg på programkoordinering foreslog Preben Wilhjelm nu, at 
DR2 skulle have den ledige tv-kanal, og at politikerne skulle kræve en overordnede 
programkoordinering, som kunne komme alle til gode. Det burde de allerede have gjort i forhold til 
DRTV og TV 2 i Jytte Hildens tid som kulturminister. Nu var det op til Ebbe Lundgaard, der burde 
vise politisk vilje og handlekraft – “om nødvendigt hen over hovedet på tv-direktioner og 
bestyrelser” (Aktuelt 6. januar 1998). 
 
Andre ville gå den modsatte vej og lade markedet råde. Kasper Krüger (den senere direktør for Sky 
Radio) foreslog, at den tredje tv-kanal blev solgt på auktion, hvor TV3 så kunne købe den og sikre 
alle danskere adgang til sportsbegivenheder, som virksomheden netop havde købt (læserbrev i 
Morgenavisen Jyllands-Posten den 4. januar). 
 
Og så kom Ebbe Lundgaard på banen, ifølge Aktuelt som følge af Wilhjelms analyse. “'Det er dybt 
beklageligt ud fra et folkeoplysningssynspunkt, at DR2 ikke kan ses af alle. Jeg møder det som et 
stigende folkekrav, når jeg er ude at diskutere kultur,' siger Ebbe Lundgaard, der understreger, at 
det sagtens kan lade sig gøre teknisk. 'Muligheden er der på den tredje landsdækkende kanal, som 
ikke er i brug. Det er blot et spørgsmål om politisk vilje.'”. Og den vilje havde socialdemokraterne, 
SF og Dansk Folkeparti, der alle straks ville stille den tredje kanal til rådighed for DR2 i resten af 
forligsperioden. Om det kunne lade sig gøre, afhang dog af forhandlingerne mellem 
forligspartierne, der alle skulle sige god for idéen. De Konservative var skeptiske (Aktuelt den 7. 
januar 1998).  
 
TV 2 frygtede på den baggrund, at “DRs ledelse nu [anvender] sin klassiske salamimetode i håbet 
om, at er de først kommet ind på den tredje kanal, vil de være svære at fjerne”. “Medieforliget bør 
stå ved magt. Der skal sættes fuld fart på den principbesluttede digitalisering”. Den tredje kanal på 
UHF-nettet “er reserveret til overgangen til digitalt, jordbaseret fjernsyn, og efter TV 
2/DANMARKs mening må det have førsteprioritet og ikke forstyrres af en hovsaløsning på grund 
af DRs fiasko med DR 2”954.  
 
Herefter døde debatten ud. Men spørgsmålet om “DR2 ud til alle” var sat på dagsordenen og måtte 
indgå i de forhandlinger, der efter planen snart skulle starte.  
 
18.2.3. PAP-Nissen og Skouby-rapporten 
I efteråret 1998 blev de udredninger færdiggjort, der var sat i gang for at skabe grundlag for 
Kulturministerens udspil til de afsluttende mediepolitiske forhandlinger. Ministeriet havde efter 
mødet den 3. juni 1998 havde fået i opdrag at undersøge, om PAP-Nisssen kunne realiseres, og 
igennem sommeren var der holdt møder med DR og repræsentanter for de lokale elektroniske 

 
954 Pressemeddelelse fra TV 2’s Informationsafdeling den 7. januar 1997, kl. 14:21. “TV 2 om den tredje Tv-kanal: Nej 
til hovsaløsning”. I FM’s arkiv. 



 747 

medier. Den 19. august henvendte ministeriet sig officielt til Telestyrelsen og bad om en 
frekvensmæssig undersøgelse.   
 
Og så trak DR sit stærke kort frem fra ærmet. Kun tre uger efter denne officielle henvendelse kunne 
DR den 7. september aflevere et notat, der omhyggeligt gennemgik alle de geografiske placeringer, 
der skulle anvendes til de nye og gamle lokale radiosendere, hvis PAP-Nissen skulle realiseres og 
alle større byer sikres plads til en 24-timers radio. Et omfattende, men nødvendigt arbejde, der var 
udført af ingeniør Jørn Andersen955. Jørn Andersen havde tidligere været ansat i Tele Danmark og 
var i fagkredse kendt som “verdensmester”, når det gjaldt kendskab til de specielle lokale forhold 
over alt i Danmark, hvor radio- og tv-sendere med fordel kunne placeres. Jørn Andersen var i 1998 
fisket over til DR, der ønskede at have frekvensmæssig ekspertise, der kunne matche 
Telestyrelsen956. Med hans rapport var grundlaget lagt for en praktisk realisering af PAP-Nissen-
planen. 
 
Telestyrelsen endelige redegørelse blev færdig den 19. oktober, så den kunne danne grundlag for 
den konference om lokalradio og –tv, ministeren havde indkaldt til den 22. oktober 1998. Ifølge 
redegørelsen kunne PAP-Nissen rent teknisk realiseres. 
 
Det satte på ny gang i drøftelserne. Hvis et tillæg til 1996-medieaftalen skulle omfatte lokalradio og 
P4, hvorfor så ikke ved sammen lejlighed se på lokal-tv’s forhold? Et af den gamle aftales punkter 
var etableringen af en pulje til lokal radio og tv-produktion på i alt 50 mio. kr. En del af disse penge 
skulle finansieres via en afgift, der var lagt på de kommercielle tv-stationer, der indgik i 
TvDanmark-samarbejdet. Denne afgift var i 1997 på 5 mio. kr., men skulle stige til 25 mio.kr. i 
2000. 
 
Både puljens anvendelse og dens finansiering kom derfor i spil op til konferencen. Næste alle 
politiske partier – fra SF til Venstre – fandt, at uddeling af pengene skete for tilfældigt, og at 
anvendelsen ikke nåede formålet. Selv Sammenslutningen af Lokal Radio- og TV-Stationer fandt, 
at dens medlemmer sendte for meget dårligt lokal-tv, der ikke fortjente statsstøtte (Morgenavisen 
Jyllands-Posten den 20. oktober 1998). Peter A. Petersen talte om “useriøse fup-programmer med 
statstilskud”, og Aage Frandsen SF ville have tilsyn med regnskaber og udgifter for at undgå snyd 
og bedrag.  
 
Finansieringen blev angrebet af Brian Mikkelsen og Jens Rohde. De forlangte, at TvDanmark-
stationerne blev fritaget for den millionafgift, de i øjeblikket betalte til puljen. “’Det er urimeligt 

 
955 “Notat om muligheder for placering eller medbenyttelse af antenneanlæg til Lokalradioer i en række byer”, dateret 7. 
september 1998. Senere indgået som bilag 3 i Telestyrelsens rapport: “Resultat af Telestyrelsens undersøgelse af 
forslaget om ’Landsdækkende lokalradio på danske hænder”, dateret 19. oktober. Se http://www.itst.dk/radio-og-
tv/publikationer/landsdekkende-lokalradio-pa-danske-hender. 
956 DR havde i 1997 oprettet en stilling som Underdirektør for Teknologi, som Paul Samsøe besatte, og her blev 
frekvensområdet placeret. DR var klar over netop frekvensernes strategiske betydning for DAB og DTT, men også for 
analog radio, og hvis DR kom til at sidde på frekvensplanlægningskompetencen i Danmark, var meget vundet. Jørn 
Andersen var ubestrideligt den største kapacitet, men sad hos TDC, hvor han var utilfreds med ledelsesforholdene. Han 
overvejede at tage til Tyskland, hvor han havde et godt navn, og han talte også flydende tysk. DR betalte i forvejen 
størstedelen af hans løn via de opgaver, han løste for DR. Paul Samsøe og hans leder af distributionsområdet Steen 
Jensen blev enige om at tilbyde Jørn Andersen ansættelse, og denne sagde ja. Derved kom en af brugerne noget 
utraditionelt til at sidde på frekvensallokeringen. Andersen tog den licensplanlægningssoftware, som han havde 
ejendomsretten til, med til DR, hvad der svækkede TDC’s kapacitet på området. Senere overdrog TDC i øvrigt hele det 
terrestriske sendeområde til DR og TV 2, da TDC’s amerikanske ejere ønskede at frasælge området. Oplyst af Paul 
Samsøe i mails til Frands Mortensen 10. og 12. marts 2010. I FM’s arkiv. 
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konkurrence-forvridende, hvis de kommercielle lokal-stationer skal betale til græsrods-stationerne, 
når de samtidigt skal konkurrere med TV 2-regionerne,’ siger Brian Mikkelsen, mens Jens Rohde 
opfordrer staten til selv at betale for græsrods-tv i stedet for at ’belaste TvDanmark med afgifter’” 
(ib.). Peter A. Petersen fulgte op med en påstand om, at afskaffelse af afgiften var et spørgsmål om 
overlevelse: afgiften stiger langt hurtige end reklameindtægterne. 
 
Skouby-rapporten var afleveret den 16. september og drøftet med ministeren og medieordførerne 
samme dag. Rapporten anbefalede,  
 
• at der træffes politisk beslutning om at indføre digitalt, terrestrisk TV (DTT) i Danmark; 
• at der etableres feltforsøg med et mindre antal sendere for at afklare tekniske spørgsmål, der er 
vigtige for den endelige planlægning af sendernettet; 
• at der træffes politisk beslutning om anvendelse af den sendekapacitet, der måtte være ud over 
den, der er afsat til DR og TV 2 i den første multiplex; 
• at der træffes politisk beslutning om at søge yderligere sendemuligheder ud over den første 
multipleks: 
• og at der sigtes efter en periode på 10-15 år, hvor DR og TV 2 skal samsende deres programmer 
analogt og digitalt. 
 
En multiplex (MUX) er en digital teknik, der samler flere tv-kanaler i ét signal. Hvis der anvendes 
samme frekvensplanlægning ved det digitale som ved det analoge sendesystem, vil et frekvenssæt 
rumme én MUX, der selv vil rumme f.eks. fire tv-kanaler. Den tredje landsdækkende tv-kanal vil 
derfor anvendt digitalt give fire landsdækkende tv-kanaler. Imidlertid var der, som jeg har 
gennemgået på mange sider i afsnit 13.15.5, “huller” i det andet UHF-frekvenssæt. I Skouby-
rapporten kryptisk omtalt på følgende måde: 
 
“da TV 2’s regionale struktur skal opretholdes både i den analoge og digitale sending, og det efter 
DR’s opfattelse er nødvendigt, at DR fortsat disponerer over de  2 UHF-kanaler [i Tolne og ved 
Hove], hvis en tilfredsstillende modtagemulighed for DR1 skal opretholdes, foreligger der en 
frekvensmæssig problemstilling, som skal løses” (s. 11, jeg fremhæver). 
 
Den måde, løsningen på “den frekvensmæssige problemstilling” kunne ske på, var at tage en ny 
digital sende-teknik i brug: Single Frequency Network (SFN). Her anvendes den same frekvens 
flere gange i et frekvenssæt, uden at der opstår uønsket interferens. Derfor behøves kun et mindre 
antal frekvenser i et landsdækkende frekvenssæt, og herved kunne hullerne i Tolne og ved Hove 
lukkes. Desuden pegede internationale erfaringer og teoretiske beregninger på, at der med denne 
teknik kunne skaffes mere end én MUX til Danmark. Det var det, der gemte sig bag ordene om, at 
der skulle søges om yderligere frekvensmuligheder. En ny international replanlægning kunne 
sandsynligvis skaffe Danmark mulighed for 15-20 landsdækkende, digitale tv-kanaler. TV 2’s 
monopol på landsdækkende reklame kunne brydes, og private kommercielle tv-selskaber kunne få 
plads på et landsdækkende sendernet. 
 
Mødet med ministeren, medieordførerne og repræsentanter for Skoubyudvalget ser imidlertid ikke 
ud til at have skabt klarhed957. Selve rapporten er da heller ikke noget sprogligt eller pædagogisk 
mesterværk. Politikerne syntes stadigvæk ikke overbevist om, at DR2 ikke kunne komme ned på 
jorden med analog teknik og til alle danskere, hvad de fleste have ønske om. Mødet mundede derfor 

 
957 Politikens referat har den 16. september rubrikken “Problem at sende DR 2 til alle“. Morgenavisen Jyllands-Posten 
skriver nærmest modsat den 17. september: “Digitalt TV og DR 2 til alle”. 
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ud i krav om yderligere belysning af DR2-problematikken. Telestyrelsen fik til opgave straks at 
undersøge de frekvensmæssige muligheder for at få “DR2 ned på jorden”. 
 
Hvor uklar situationen var for offentligheden ses også af, at TV3 en uge efter mødet mellem 
minister, Skoubyudvalg og medieordførerne officielt ansøgte Kulturministeriet om at få rådighed 
over den tredje tv-kanal958. Anmodningen blev afslået959. 
 
Telestyrelsens endelig svar kom den 13. november 1998 i form af et ni siders notat 
“Frekvensmæssige muligheder for at få ’DR2 ned på jorden’”960.  Konklusionerne var: 
 
• DR 2 kan ikke sendes analogt til alle, hvis der samtidigt skal udsendes DTT. 
• DR2 kan sendes analogt til alle, hvis der ændres på den nuværende anvendelse af frekvenser til 
lokal-tv og til DR. Her er der flere muligheder. Man kunne inddrage den ene lokal-tv-frekvens i 
Hovedstaden, nemlig kanal 60. Centrum i TvDanmark’s netværk, Kanal 2, ville blive ramt dødeligt, 
så det var politisk set en umulig tanke. Man kunne også anvende DR’s UHF-frekvens (kanal 31). 
Det ville betyde, at de husstande, der tidligere havde skiftet fra at modtage DR1 med en VHF-
antenne til en UHF-antenne, nu skulle vente tilbage til VHF-modtagelse og derfor endnu engang 
købe en ny antenne. Andre, der boede i de områder, hvor VHF-modtagelsen var dårlig (og det var 
begrundelsen for, at DR fik tilladelse til at anvende kanal 31), skulle anskaffe sig en parabolantenne 
og modtager DR1 fra satellit. Et sådan DTH-modtagesystem ville skønsmæssigt koste 5.000-6.000 
kr. pr. husstand. Ikke en løsning, danske politikere ville stå i kø for at foreslå. Den politiske 
konklusion – der naturligvis ikke drages i Telestyrelsens notat – er, at DR2 ikke kan sendes analogt 
ud til alle. Hullerne kan i praksis ikke lukkes analogt. 
• Der kan med stor sandsynlighed skaffes en række nye digitale sendemuligheder (flere MUX). 
• DR2 kan sendes analogt på de lokal-tv-frekvenser, der ikke er i brug til lokal-tv. Og det var 
mange. DR2 kunne ved at  kombinere den eksisterende kabel/satellit-udsendelse med anvendelse af 
de uudnyttede lokale tv-frekvenser nå ud til omkring 80% af befolkningen961. 
 
Det sidste var en stor mediepolitisk gevinst.  
 
18.2.4 Elementer i en mediepolitisk tillægsaftale 
Nu kan jeg samle de elementer, der kom på dagsordenen, da de mediepolitiske ordførere i 
november-december forsøgte at nå en tillægsaftale til aftalen fra maj 1996: 
 
• PAP-Nissen-planen kunne både bryde DR’s monopol på landsdækkende radio og give P4 til DR. 
Det syntes at imødekomme alle politiske partier. 
• DR2 kunne øge sin dækning fra ca. 60% til ca. 80% ved at bruge ubenyttede lokal-tv-frekvenser. 
Også noget alle burde kunne enes om. 
• Udvikling af digital-tv skulle igangsættes straks og Telestyrelsen skulle forhandle med 
nabolandene om flere MUX. Det var fremtiden, som ingen kunne være modstander af. 

 
958 Politiken den 24. september 1998. TV3 begrundede bl.a. sin ansøgning med, at stationen netop havde købt 
rettighederne til Superliga-fodbold, som DR og TV 2 ikke havde råd til. Kun hvis TV3 fik den tredje kanal, kunne alle 
danskere se disse fodboldkampe. TV3 vil da indrette sig efter danske reklameregler, jfr. Jens Torpes løfte i diskussionen 
i Forum den 1. september 1994 (afsnit 13.14.4). 
959 Oplyst i TV 2 Nyt for den 16. oktober 1998. 
960 Sendt fra Telestyrelsen til Kulturministeriet, dateret 13. november 1998. Telestyrelsens J. nr. 2542-4. 
Kulturministeriets J. nr. 197.722-6, 7. kt, LMB. I FM’s arkiv. 
961 Tallet 80% står ikke i Notatet. Det er en senere beregning. 
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• Alle var enige om at stramme op på uddelingen af statspenge til useriøse lokale radio- og tv-
programmer. 
• Endelig ønskede højre siden i Folketinget, at netværksafgiften på TvDanmark-samarbejdet skulle 
sættes ned eller helt fjernes. De øvrige partier havde ikke meldt offentligt ud om dette spørgsmål. 
 
Alt tydede på, at en medieaftale lå lige til højrebenet. 
 
Det var også den almindelige mening. Den 25. november 1998 var der nyt møde mellem Elsebeth 
Gerner Nielsen og medieordførerne, og her drøftede man P4 og Telestyrelsens Notat om DR2 samt 
Skouby-rapporten. Næste dag meddelte Ritzau kl. 11:25 følgende: 
 
“Danmarks Radio får den fjerde radio-kanal, oplyser Venstres mediepolitiske ordfører Jens Rohde 
til DR Midt & Vest. Det ligger fast, efter at partierne bag medieforliget har forhandlet sig frem til 
en løsning på radioområdet. Venstre har betinget sig, at der oprettes et landsdækkende alternativ til 
Danmarks Radio på de nye radiofrekvenser - den såkaldte femte radiokanal - som skal oprette en 
nyhedstjeneste, der matcher Danmarks Radio i kvalitet. Forhandlingerne om den fjerde, 
landsdækkende radiokanal har tidligere være strandet på, at de borgerlige partier ønskede, at 
kanalen skulle reserveres til kommercielle radiostationer, mens regeringen og SF ville give den til 
Danmarks Radio. 
 
Men grundlaget for den politiske uenighed smuldrede, efter at det for nylig viste sig at være teknisk 
muligt både at have en landsdækkende DR-kanal og et landsdækkende kommercielt 
radiosamarbejde på én gang. Derefter har forhandlingerne koncentreret sig om sideaspekter, 
deriblandt om hvordan støtteordningerne for græsrodsradioerne kan se ud under den fremtidige 
struktur”. 
 
Som fortalt havde DR tilladelse til at benytte dele af P4 til ekstra udsendelse af regional-radio. Det 
var hos Radio Midt & Vest, Radio Syd og Københavns Radio. Jens Rohdes udmelding skabte 
derfor ekstra glæde hos netop disse stationer, der ellers skulle stoppe deres ekstra udsendelser den 
31. december 1998 – om en lille måned. 
 
Flensborg Avis fortæller den 27. november om Radio Syds reaktion på Rohdes udmelding: 
 
“AABENRAA. Det var en velfornøjet programchef på Radio Syd, Tharben Hansen, der i går lidt 
over middagstid svarede på mobiltelefonen. - Jeg står her og tripper. Klokken er 12.16, og jeg har 
lovet de andre, at jeg vil lade champagnepropperne springe præcist kvart over tolv, undskyldte han 
sig grinende og godt understøttet af en begyndende fest i baggrunden. Årsagen til Tharben Hansens 
glæde: Radio Syd får med meget stor sikkerhed lov til at fortsætte med de udvidede sendetider, som 
den regionale kanal har kørt med på forsøgsbasis i godt halvandet år. I hvert fald lod Venstres 
mediepolitiske ordfører, Jens Rohde, i går sive til pressen, at Danmarks Radio får den såkaldte 
fjerde radiokanal. Altså endegyldigt får tilkendt de samme frekvenser, som Radio Syd allerede 
bruger til at sende udvidet på. Udmeldingen kom, efter at partierne bag medieforliget havde 
forhandlet sig frem til en løsning på radioområdet. - Jens Rohdes ord er alt, hvad vi har at holde os 
til. Og måske er det lidt tidligt at fejre, mente programchefen. - Men da Rohde har været en af vores 
hårdeste modstandere, må der jo nok være hold i det, gættede han”. 
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Kulturministeriets embedsmænd udarbejdede herefter udkast til den endelige aftale. En “Skitse til 
tillægsaftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000” lå færdigt den 7. december 1998 med 
følgende hovedpunkter962: 
 
• PAP-Nissen gennemføres. DR får P4. Der udarbejdes ny frekvensplan med lokale 
højeffektsendere, der stilles til rådighed i hele døgnet til kommercielle lokalradioer. Disse får pligt 
til at indgå i et landsdækkende netværk, der skal samarbejde om landsdækkende nyhedsudsendelser 
på niveau med DR’s, produceret af en central nyhedsredaktion. Desuden skal der dagligt sendes 
mindst én times lokale nyheds- og aktualitetsudsendelser. Fællesnævn kan oprettes, så de dækker op 
til 300.000 indbyggere. Tilladelsesperioden udvides fra 5 til 7 år. 
• Ordningen med tilskud til lokal radio- og tv-produktion strammes op. 
• Digitaliseringen af det terrestriske tv-sendernet startes i overensstemmelse med Skoubyudvalgets 
rapport. Telestyrelsen anmodes om at søge yderligere digitale tv-sendemuligheder (flere MUX). DR 
og TV 2 får hver to kanaler, andre kanaler tildeles andre end DR og TV 2. 
• DR2 får i 5 år rådighed over de ledige lokal-tv frekvenser. Græsrods-tv får adgang til tre times 
daglig sendetid på disse frekvenser uden for DR2’s sendetid kl. 17-24. 
• DR’s DAB-forsøg forlænges til 31. marts 1999. 
 
Nyt møde i forligskredsen var fastsat til den 9. december 1998. Samme morgen udkom Politiken og 
Berlingske Tidende med de sidste forsøg på at påvirke forhandlerne.  
 
Til Politiken malede Peter A. Petersen TvDanmarks fremtid i mørke farver: “På tv-siden står vi med 
ryggen mod muren. Betingelserne for netværkssamarbejdet i TvDanmark er så skrappe, at vi er ved 
at forbløde. Når netværksafgiften stiger mere end vore indtægter, bliver situationen grotesk. Vi er i 
dag oppe på, at en tredjedel af pengene alene går til at betale afgiften. Næste tredjedel bruges på 
lønninger til at hente indtægten hjem. Sidste tredjedel skal så dække de faktiske driftsudgifter. 
Kommercielt lokal-tv er det eneste medie i landet, som ikke modtager subsidier og samtidig skal 
betale for at eksistere. Til sammenligning modtager TV 2s regionalstationer 100.000 kr. dagligt til 
produktion af 35 minutters fjernsyn. Hver af de otte stationer i TvDanmark skal ifølge medieaftalen 
producere en times tv dagligt, og pengene hertil skal vi hente på et annoncemarked, hvor TV 2-
stationerne kan gå ud og sælge reklamer til en pris, som er uden hold i virkeligheden”. Man aner her 
et centralt element i den senere klage til EU-Kommissionen over TV 2-gruppens reklamedumping. 
 
Berlingeren havde koncentreret sig om radio-delen i det forventede forlig. Jesper Sehested Lund, 
der ud over at være direktør for TvDanmark også stod i spidsen for Nordisk Radio Reklame, der 
ejede The Voice, sagde, at et samarbejde mellem de store kommercielle lokalradioer hurtigt kunne 
stables på benene, og i løbet af tre måneder kunne man endvidere stå klar med landsdækkende 
nyheder. Han mente, at det kommende netværk skulle baseres på de eksisterende danske 
lokalradioer, fordi disse har knoglet med en håbløs økonomi i årevis. “Alt andet ville være en 
svindstreg”.  Jens Rohde så dog hellere, at det nye netværk blev bud ud centralt, “så blandes [der 
ikke] for mange lokale særinteresser ind”. Et centralt udbud ville give mulighed for alle dem, der 
tidligere havde søgt P4. 
 
Men “mod forventning mislykkedes det onsdag [den 9. december] partierne bag medieforliget at nå 
en aftale”, skrev Ritzau samme dag kl. 18:18. Uenigheden skulle ifølge Jens Rohde bestå i, at 
regeringen ønsker, at kun de store lokalradioer skal kunne indgå i radionetværket, medens de 

 
962 J. Nr. 1997. 7205-8. 7. kt., LMB. I FM’s arkiv. 
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borgerlige også vil give de små adgang. Der var desuden uenighed om, hvor de ideelle lokal-tv-
stationers sendetid skulle placeres hos TvDanmark og hos DR2. Tilsyneladende småtterier. Og både 
Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken mente da også den 10. december at, “der er udsigt til et 
medieforlig fredag [den 11.]”  og at “partierne bag medieforliget er tæt på enighed”.  
 
Elsebeth Gerner Nielsen: “Vi er tæt på en løsning. Den betyder bl.a., at DR2 via jordbaseret 
sendenet vil nå 80 procent af befolkningen. Frie frekvenser i det fremtidige digitale TV-sendenet vil 
blive udbudt til salg for at sikre størst muligt udbud af dansk fjernsyn, [...]“. Brian Mikkelsen fulgte 
op: “Der er fortsat knaster - men et radio-netværk, og viljen til at sætte skub i digitalisering, der 
åbner mange nye muligheder, er positive elementer for os“ (Morgenavisen Jyllands-Posten). Ifølge 
Politiken har både ministeren og de borgerlige medieordfører erklæret, “at en ny aftale efter al 
sandsynlighed vil være på plads i morgen”. 
 
Det skete imidlertid ikke, men alligevel var alle parter fortsat optimistiske. 
 
“Vi har fjernet en række store knaster, siger Elsebeth Gerner Nielsen. Brian Mikkelsen skønner, at 
der er ’75 procents’ sandsynlig for, at der kan opnås enighed på det planlagte sidste møde hos 
kulturministeren på tirsdag. Fredagens møde førte således til et politisk gennembrud på tre punkter. 
Der er enighed om, at der skal laves mindst én kommerciel landsdækkende radiokanal som er så 
stærk, at den har en nyhedsredaktion der matcher DRs. Der er opnået enighed om, at den 
'hemmelige' station DR 2 - som kun 65 procent kan se i dag - skal have en række ledige 
lokalfrekvenser. Det skal bringe seerskaren op på 80 procent. Mindst én af de digitale kanaler, som 
bliver til rådighed fra den 1. januar 1999, skal reserveres til en kommerciel tv-station” (Ritzau 11. 
december 18:39). 
 
Der var dog uløste problemer: “»Det er et ufravigeligt krav for os, at alle lokalradioer må have lov 
at samarbejde og netværke i den udstrækning, de selv ønsker,« siger Jens Rohde. Han er godt klar 
over, at det vil åbne for udenlandske koncerner som svenske MTG, norske Schibsted eller det 
franske NRJ, der alle har vist interesse for det danske radio marked” (Berlingske Tidende 12. 
december 1998). Elsebeth Gerner Nielsen var imidlertid imødekommende på dette punkt og ville 
ikke udelukke, “at der skal være frit slag for, hvem der kan deltage i netværket på radiosiden, og 
måske kan det vise sig at være en fordel for de små kommercielle lokalradioer, hvis de får lov at 
være med i samarbejde”, sagde hun til Politiken samme dag. Avisen oplyste også, at “efter mødet 
var der almindelig enighed om, at en endelig aftale vil blive truffet, når kulturministeren tirsdag 
[den 15. december] har budt på morgenkaffe”. 
 
Til morgenkaffen i ministeriet den 15. december lå en ny “3. reviderede skitse til tillægsaftale af 10. 
maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000”963. 
 
Der var kun få ændringer i forhold til udkastet fra 7. december. Det var disse: 
 
• “Den lokalradio, der får tildelt en højeffekt-sendemulighed skal repræsentere alsidige erhvervs- og 
kulturinteresser i det lokale område”. Det betyder, at netværket ikke kan udbydes centralt, som Jens 
Rohde ønskede det, men decentralt, hvad Jesper Sehested Lund havde plæderet for. De store 

 
963 I FM’s arkiv. Da denne er den 3. skitse, og da jeg tidligere kun har omtalt én anden, må der findes en første skitse, 
jeg ikke har kendskab til. Ud fra forløbet og sammenhængen i teksterne, må denne være det allerførste udkast, der altså 
er ældre end det fra 7. december, jeg tidligere har refereret. 
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selskaber – f eks. MTG, Schibsted, P4 Radio Hele Norge og Radio 2, der havde budt på P4, - var 
udelukket. 
• Ideelle radiostationer og kommercielle stationer, der ikke ønsker at indgå i radionetværket, skal 
have fortrinsret til laveffekt-sendemuligheder. 
• De lokale stationer, der indgår i radionetværket, skal tilsammen betale en afgift på 5 mio. kr. Med 
et tilsvarende beløb nedsættes TvDanmarks netvæksafgift. 
• “De landsdækkende nyhedsudsendelser underlægges krav om saglighed og upartiskhed. Det 
forudsættes, at den centrale redaktion hverken direkte eller indirekte er afhængig af særinteresser 
såsom religiøse, politiske eller faglige organisationer. Det forudsættes endvidere, at DR ikke kan 
levere nyheder til den centrale nyhedsredaktion”.  
 
Altså en nyhedsformidling med krav, der ligner DR’s public service-krav til nyheder. DR kan ikke 
levere materiale til den centrale nyhedsredaktion. Altså brydes DR’s monopol på landsdækkende 
radionyheder. Men man skal også bemærke, hvad der ikke står. TV 2/Danmark og TV 2-regionerne 
er ikke på forbudslisten. Det er de landsdækkende, regionale og lokale dagblade for den sags skyld 
heller ikke. 
 
Spørgsmålet om hvem, der kunne få retten til at levere det landsdækkende brud på DR’s 
nyhedsmonopol på radio, blev afgørende i forhandlingerne. Ifølge Politiken “[fik] de borgerlige 
kaffen galt i halsen, da det gik op for dem, at TV 2 ifølge ministeren også skulle have lov til at byde 
ind på den landsdækkende nyhedstjeneste”. Forhandlingerne blev afbrudt, parterne gik i tænkeboks, 
men havde aftalt at mødes sent på eftermiddagen.  
 
Kl. 17:11 tikkede det med kokke ind fra Ritzau:  “Medieforhandlinger er brudt sammen. Det 
lykkedes ikke for regeringen og oppositionen at blive enig om et kommende medieforlig om 
fordeling af de ekstra radio- og tv-kanaler. Forhandlingerne brød sammen tirsdag eftermiddag på 
Christiansborg. Parterne holder nu en tænkepause til starten af det nye år. - Jeg er skuffet over, at 
jeg ikke har kunnet få de mange partier med på at få DR 2 ned på jorden. DR 2 er en meget 
spændende kanal, og jeg har arbejdet for, at langt flere danskere kunne komme til at se DR 2, sagde 
kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) efter forhandlingerne tirsdag eftermiddag. - Jeg er også 
skuffet over, at jeg ikke kunne komme igennem med et forsøg på at bryde DR's monopol på 
radiosiden samtidig med, at vi beskytter lokalradioerne, fortsatte kulturministeren”. 
 
Jens Rohde og Brian Mikkelsen peger begge på, at det netop var spørgsmålet om TV 2’s adgang til 
at levere nyheder til den femte radiokanal, der blev udslagsgivende. 
 
Ritzau kl. 18:19: “- Vi kan ikke få det monopolbrud, som vi hele tiden har sagt er betingelsen for, at 
Danmarks Radio kan få den fjerde kanal. Når vi ikke kan få det reelle monopolbrud, må vi mødes 
igen i det nye år, sagde Venstres medieordfører, Jens Rohde. Og her er de konservatives 
medieordfører, Brian Mikkelsen, enig. - Vi har hele tiden sagt at Danmarks Radio og TV 2 ikke 
skulle blandes ind i den femte radiokanal. Det var et tilbud til lytterne, som var uafhængigt og noget 
helt nyt og anderledes. Så er det jo ikke meningen, at Danmarks Radio og TV 2 skal blandes ind i et 
nyt statsmonopol, sagde Brian Mikkelsen”. 
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DR’s ledelse var naturligvis ikke glad for situationen. En overrasket og skuffet Christian Nissen 
fortalte til Ritzau, at sammenbruddet betød, at DR må lukke P4 nytårs aften i de tre distrikter, hvor 
regionalradioerne sender ekstra964. 
 
De følgende to dage – den 16. og 17. december – var aviserne fulde af udtalelser om og analyser af, 
hvorfor forhandlingerne endte i forlis og ikke forlig965. Når det var så vigtigt for forhandlerne at få 
modparten fremstillet som forlis-årsagen, var det fordi det umiddelbart så ud til, at lyttere og seere 
uanset politisk ståsted blev tabere. 
 
Lytterne ville ikke få en ny stærk landsdækkende kommerciel radio med et brud på DR’s 
nyhedsmonopol på radioområdet, og P4 ville lukke og stå tom de næste to år. DR2 ville ikke 
komme ud til de ekstra 20% af befolkningen, der ville have kunnet modtaget den med almindelige 
TV 2-antenner. Det var ikke rart at stå model til det ansvar. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen begrundede sammenbruddet med, at de borgerlige partier “lige pludseligt” 
ville udelukke TV 2 og TV 2-regionerne fra at deltage i konkurrencen om at få den centrale 
nyhedsredaktion. Hun fandt, at med TV 2 som nyhedsleverandør til den nye kommercielle 
radiokanal var der tale om et reelt monopolbrud. Og at 1996-medieaftalen netop have givet 
tilladelse til, at DR og TV 2 kunne indgå i kommercielle selskaber. 
 
Brian Mikkelsen og Jens Rohde – støttet af Jesper Sehested Lund og Bent Helvang fra de 
kommercielle lokale elektroniske medier - mente til gengæld, at der ikke var tale om et reelt 
monopolbrud. “Det her handler om statens styring af nyhedsformidlingen, [og] om at politikerne 
ikke vil give afkald på styringen af alle elektroniske nyheder – det er uklædeligt for et demokrati”, 
sagde Jesper Sehested Lund til Berlingeren den 17. december. Jens Rohde skrev i en artikel til 
Dagbladenes Bureau samme dag, at “der er jo ikke meget tvivl om, at TV 2 ville kunne vinde 
enhver udbudssituation på nyhedssiden, og så ville vi blot have to statskanaler. Det var ikke det, vi 
mente med et monopolbrud”. 
 
18.2.5. Lille medieaftale – med hale 
Forhandlingerne den 15. december havde imidlertid også ført til en lille medieaftale – noget de 
fleste aviser helt overså midt i den ideologiske kamptummel. På trods af den principielle uenighed 
om monopolbruddet, underskrev forligspartierne fra 1996-aftalen den første “Tillægsaftale til af tale 

 
964 Hvad mon Radio Syd sagde til det? Flensborg Avis var igen på pletten med denne rubrik: “Festen stoppede brat hos 
Radio Syd”. Og avisen fortsatte: “Medieforlis. Radio Syd må sætte proppen tilbage i flasken. Regionalstationen ved 
ikke om den udvidede sendetid er købt eller solgt.  For tre uger siden boblede Radio Syd over af glæde. 
Champagnepropperne sprang lystigt og der blev skålet og holdt taler. Forleden stoppede festen brat. Det medieforlig, 
som regionalstationen havde taget forskud på og skyllet jublende ned var pludselig brudt sammen. Radio Syd havde 
fejret fordi, de troede, at den såkaldte fjerde radiokanal med medieforliget ville overgå til regionalstationerne. Radio 
Syd kunne dermed bevare sin udvidede sendetid, som man havde kørt med på forsøgsbasis i næsten halvandet år i 
nattetimerne og i weekenden. Men efter "medieforliset" ved stationen ikke om den udvidede sendetid er købt eller solgt. 
- Man skal huske at fejre sine sejre. Men man skal selvfølgelig også huske ikke at fejre dem for tidligt, lød programchef 
Tharben Hansens selvironiske kommentar. Selv om han gør sit bedste for at lyde optimistisk, er der ingen tvivl om at 
det strandede forlig har været en bitter pille at sluge. - For mig lyder det uforståeligt. Alt lå klar til underskrift efter to 
års forhandlinger og lige pludselig kan parterne ikke enes, siger han”. 
965 Se Politiken, Ritzau, Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten, Information, Aktuelt, Flensborg Avis, 
Ekstra Bladet for 16. og 17. december. 
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af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000”966. Den indeholdt tre punkter, der sprogligt var 
identiske med teksten i udkastet fra 7. december 1997: 
 
• Digitaliseringen af det terrestriske tv-sendernet igangsættes efter anbefalingerne i Skouby-
udvalgets rapport. Telestyrelsen skaffer om muligt flere MUX. DR og TV 2 får hver to kanaler, 
resten tilbydes andre. 
• DR’s DAB-forsøg forlænges til 31. marts 1999. 
• Tilskudsordningen for lokal radio- og tv-produktion strammes op. 
 
Ingen af de andre elementer i forhandlingerne kom med. At “DR2 ned på jorden” via de ubenyttede 
lokal-tv-frekvenser ikke blev del af denne mini-aftale kan undre, da alle partier synes at være enige. 
Men punktet kunne komme op igen, da partierne havde lovet hinanden, at de efter nytår ville 
forsøge endnu engang at nå til enighed. 
 
P4 skulle som konsekvens af sammenbruddet lukke den 31. december 1998. Det var der heller 
ingen af politikerne, der ønskede at tage ansvar for, når der nu skulle forhandles igen til januar. 
Derfor mødtes de kort den 18. december hos ministeren og vedtog uden videre967, at P4 kunne 
fortsætte som forsøg til og med 31. januar 1999.  
 
Omsider kunne Radio Syds medarbejdere drikke champagne med god samvittighed. 
 
18.2.6. Jens Rohde og Venstre trækker i nødbremsen 
Allerede den 6. januar 1999 havde Kulturministeriet udarbejdet 4. skitse til en tillægsaftale til 
medieaftalen fra maj 1996. Skitsen var med mikroskopiske ændringer identisk med den tredje skitse 
fra 15. december – idet dog de forhold, der var afklaret via Tillægsaftalen af 15. december, var 
fjernet. Men skitsen var forsynet med et Notat på seks sider, der indeholdt Bemærkninger til 
skitsen968. 
 
Bemærkningerne er især interessante i omtalen af hvem, der kan få mulighed for at levere nyheder 
til den centrale redaktion. 
 
Det er fremgået af de udtalelser fra minister og de mediepolitiske ordførere, jeg gengav i forrige 
afsnit, at de alle er gået ud fra, at tilladelsen til at drive den centrale nyhedsredaktion skulle i udbud. 
Men det står der faktisk ikke noget om i nogle af udkastene til en ny tillægsaftale. Den fra 7. 
december omtaler blot “ét networkingsamarbejde om landsdækkende nyhedsudsendelser på niveau 
med DR’s –produceret af en central redaktion” (s. 1). Den fra 15. december har samme ordlyd samt 
en tilføjelse om, at nyhedsudsendelserne vil få krav om saglighed og upartiskhed, og at DR ikke kan 
levere nyheder til redaktionen (s. 1).  
 
Et lovkrav om udbud forekommer også ejendommeligt. Der ville være tale om, at et antal private, 
kommercielle lokalradioer, der havde søgt og fået tilladelse til at anvende nye højeffekt-

 
966 Optrykt som bilag 2 til Lovforslag L 239, 1998-99. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed. (Undtagelse af forsøgsvirksomhed fra ’must carry’-forpligtelsen og mulighed for oprettelse af 
større fælles nævn). Frem 28. april 1999 A 5812, som frem A 5803, 1. behandling FF 6387, betænkning B 1127, 2. 
behandling FF 7135, 3. behandling FF 7394, som vedtaget C 854. Lov nr. 367 af 2. juni 1999. 
967 Uden videre, fordi det, så vidt jeg kan se, aldrig er indgået i nogen af Tillæggene til medieaftalerne. 
968 “4. skitse til tillægsaftale til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000” af 6. januar 1999 samt 
“Bemærkninger til 4. skitse til tillægsaftale til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000” af 6. januar 1999. 
J. NR. 1997. 7205-8, 7. kt., vgp. I FM’s arkiv. 
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sendemuligheder, skulle etablere en central nyhedsredaktion. Hvordan det skulle ske, måtte ud fra 
traditionelle forvaltningsprincipper være overladt til dem selv, idet de ville have ansvaret for 
redaktionen med pligt til at finansiere den. Hvis staten ønskede et udbud af denne redaktion, måtte 
det ske uafhængigt af tildelingen af sendetilladelser til højeffekt-radioerne, og det ville da være det 
nye, uafhængige selskab, der stod med ansvaret og pligt til at skaffe finansieringen. Den sidste 
konstruktion ville det ikke være let at administrere, og hvad skulle højeffekt-radioerne gøre, hvis 
den centrale redaktion gik konkurs, og de stod med en pligt til at sende landsdækkende 
nyhedsudsendelser “på niveau med DR’s”? 
 
I Bemærkningerne står der følgende: 
 
“Som aftaleteksten er formuleret, er det op til networking-radioerne selv at bestemme, hvordan de 
vil organisere den landsdækkende nyhedsvirksomhed. De kan gå sammen om selv at oprette en 
central redaktion, abonnere på nyhedstjenester, udbyde opgaven til andre – eller kombinere 
mulighederne” (s. 2). 
 
Desuden havde ministeriet tilføjet nogle formildende udsagn om de krav, der var stillet til 
udsendelserne. Udtrykket “på niveau med DR’s” kunne fortolkes lempeligt. Man kunne f.eks. 
begynde med mindst en time pr. dag, og nyhedsvirksomheden, der skulle igangsættes samtidig med 
netværkets åbning, kunne starte i mindre målestok og udbygges over en perioden på 1-2 år 
efterhånden som netværket voksede, både målt i antal tilknyttede lokale radioer, og i forhold til 
reklameindtægterne. 
 
Ministeren gav partierne god tid til at studere de i alt 10 sider  og indkaldte derfor først til et nyt 
møde onsdag den 20. januar 1999. Ifølge forhandlernes udtalelser umiddelbart efter mødet gik det 
den rigtige vej. Jeg citerer fra Politiken: 
 
“’Nogle af de største knaster er filet ned og væk, så jeg tror på, at vi kan blive enige i næste uge’, 
kommenterer Kim Behnke, Frp. ’Mødet har været godt og positivt. Bevægelsen i standpunkterne 
giver håb om, at vi kan finde en aftale snarest’, erklærer kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen 
(R). ’Vi bevæger os den rigtige vej, mødet var konstruktivt, men endnu tør jeg ikke sige, om vi er 
kommet nærmere en samlet aftale’, lyder det fra Venstres Jens Rohde, hvis udlægning støttes af den 
konservative Brian Mikkelsen. Indholdet af drøftelserne i går vil i de kommende dage blive forelagt 
i flere af folketingsgrupperne”. 
 
Kun én forhandler havde stillet ufravigelige krav, nemlig Dansk Folkepartis Ole Donner. Han satte 
som betingelse for at tilslutte sig, at hele medieaftalen blev forlænget med to år. Dvs. med årene 
2001 og 2002. Begrundelsen var, at han ville sikre sig, at der hverken kom yderligere 
licensforhøjelser eller forbud i perioden, f.eks. imod reklamer tæt på børneudsendelserne. Han ville 
med andre ord forlænge de otte partiers vetoret. 
 
Det var alle andre imod, og da det var en ændring af den gældende aftale, var det forslag dødt. 
 
Næste møde var torsdag den 28. januar 1999. Forhandlerne – bortset fra Donner - var reelt blevet 
enige den 20. januar og i mellemtiden skulle de som fortalt forelægge resultatet for deres 
folketingsgrupper. 
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I en stor artikel i Weekendavisen den 19. februar 1999 fortæller journalisterne Henrik Dørge og 
Arne Hardis følgende: 
 
“DA døren til Anders Fogh Rasmussens kontor blev åbnet efter et formiddagsmøde onsdag den 27. 
januar, indledte Venstre et mediepolitisk højt spil. Over chokolade og mandariner havde en sluttet 
kreds af partiets topfolk, rådgivere [bl.a. Hans Morten Rubin] og kulturordførere netop truffet en 
afgørende beslutning, der siden har sendt rystelser gennem det danske medielandskab. Partiet sagde 
pludselig nej til at deltage i et forlig om at få DR 2 ud til flere seere og give lytterne to permanente 
landsdækkende radiokanaler ekstra, hvoraf den ene ville bryde DRs monopol. Afgørelsen faldt efter 
flere måneders møjsommelige drøftelser på Christiansborg. Her havde ikke færre end otte partier, 
inklusive Venstre, forhandlet sig frem til forligsskitse nummer fire. Ingen elskede den, men alle 
forhandlere kunne tilsyneladende leve med teksten, og torsdag den 28. januar var det meningen, at 
det sidste punktum skulle sættes”. 
 
Mødet på Anders Fogh Rasmussens kontor blev senere efterfulgt af en to timers lang drøftelse i 
Venstres folketingsgruppe om aftenen, og så var der enighed om at sige nej969.  
 
De mediepolitiske ordførere og ministeren havde aftalt at afslutte forhandlingerne torsdag morgen 
den 28. januar. Men mødet blev kort. Efter 20 minutter skiltes parterne, og Ritzau kunne 08:55 igen 
med klokke meddele: “Medieforhandlinger brudt sammen”. 
 
Og så faldt der brænde ned over Venstre og især over forhandleren Jens Rohde. 
 
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen: “Her til morgen var der syv partier, som sagde, at dette 
kunne de leve med. Vi er klar over, at vi ikke alle sammen kan få alt, hvad vi vil. Men i det store og 
hele er vi tilfredse, siger kulturministeren. Elsebeth Gerner Nielsen siger, at det er 'meget sent i 
forløbet', at Venstre pludselig hoppede af forhandlingerne. - Mange af tingene i aftalen har Venstres 
mediepolitiske forhandler ellers rost igennem hele forløbet” (Ritzau 09:45). 
 
“Dette er ingen begynderfejl. Det er en kapitalbrøler af Venstres gruppe. Sådan opfører man sig 
ganske enkelt ikke, sagde Socialdemokratiets medieordfører, Søren Hansen. Den konservative 
folketingsgruppe havde godkendt forligsskitsen, som betød et reelt brud på DRs monopol, oplyste 
partiets medieordfører Brian Mikkelsen. - Socialdemokratiet skal spise brød til. Det var meget, 
meget, meget tæt på en aftale, men man må også have respekt for, at et parti træffer en anden 
afgørelse, sagde han. Fremskridtspartiet så ingen grund til at spise brød til. - Det er en dybt, dybt 
ulykkelig situation, som Venstre har kastet Folketinget ud i. Og de har ikke engang været i stand til 
at forklare, hvad Venstre vil have, sagde Fremskridtspartiets medieordfører, Kim Behnke. SFs 
ordfører Aage Frandsen undrede sig over, at Venstre forkaster de 'liberale sejre', som partiet 
brystede sig af under forhandlingerne i december. - Venstre er mere optaget af ideologiske slagord 
om monopolbrud end at sikre det bedste radio- og tv-udbud, mente han. Kristeligt Folkepartis 
medieordfører, Tove Videbæk, beklagede, at DRs P4 efter sammenbruddet må lukke fra den 1. 
februar. - Det er dødærgerligt og dødsørgeligt. Alle de ressourcer, de har puttet i, ofret og alle de 
tanker, de har gjort sig, må bare ligge brak nu. Det er et forfærdeligt ressourcespild, sagde hun” 
(Ritzau 10:30).  
 

 
969 Aftenmødet på to timer, se Aktuelt den 29. januar 1999. 
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Og kl. 17:56 kunne bureauet tilføje, at en række lokale radiostationer også retter skytset mod 
Venstre. Radio Viborgs programchef Kent Kordt sagde næste dag til Politiken, at Venstre har 
bakket op om forliget hele vejen igennem, og at der derfor er uforståeligt, at de nu springer fra et 
forlig, som de øvrige borgerlige partier var med i. “Vi ærgrer os over, at vi ikke får lov til at lave 
netværk, der kunne få puljen af reklamekroner i radioen til at vokse og give danskerne et godt 
alternativ til DR. Hvis Venstre ikke mener, at vi har styrken til at løfte den opgave, er det helt 
uforståeligt. Det, partiet nu har gjort er at standse udviklingen og bevare DRs monopol”. 
 
I Radio Syds område var Tharben Hansen totalt uforstående over for den manglende udnyttelse af 
den ledige fjerde kanal, som bliver resultatet. “Det er et enormt spild af ressourcer, som bl.a. vil 
svække danskhedens position og udbredelse. Men det har de måske glemt, siger Tharben Hansen 
med speciel adresse til Venstres tre sønderjyske folketingsmedlemmer”. Han mente desuden, at det 
bliver de tyske radiostationer i grænselandet, der bliver de egentlige vindere efter sammenbruddet. 
Og i Sydslesvig udsendte SSF [Sydslesvig Forening – det danske mindretals hovedorganisation] en 
støtteerklæring til Radio Syd, medens Jaruplund Højskoles forstander Dieter Küssner frygtede, at 
Sydslesvig nu blev mindre synligt i mediebilledet i Danmark: “Det kan kun svække danskheden 
hernede, for Radio Syd har hidtil været en både vigtig og nødvendig kanal, der har givet plads til 
Sydslesvig på en meget sober facon, siger den danske højskolemand” (Flensborg Avis den 29. 
januar 1999)970. 
 
Jens Rohde fik ikke megen plads i dagbladene. Han forsøgte ganske originalt at redde situationen 
ved at sige, at “Venstre ikke har meldt fra i sidste øjeblik, vi har bare aldrig meldt os til” (Politiken 
29. januar). Han begrundede selve afvisningen med at “Vi [i Venstre] frygter simpelt hen, at det 
ikke bliver det potente monopolbrud i forhold til Danmarks Radio, som er nødvendigt, hvis ikke vi 
skal cementere en udvikling, som vi dybest set er imod, nemlig en styrkelse af statsmagten” 
(Horsens Folkeblad den 28. januar 1999, jeg fremhæver, fordi ’det potente monopolbrud’ mange 
gange i de dage blev gentaget af Rohde til andre medier). Tilsyneladende var Jens Rohde bange for, 
at de 23 lokalradioer med højeffekt-sendemuligheder ikke tilsammen ville have styrke nok til at 
give DR reel konkurrence. Det hænger godt sammen med, at han ønskede et centralt udbud af 
højeffekt-sendetilladelserne, hvorved bl.a. Radio 2 og TV3 kunne komme i betragtning. Netop 
Radio 2 og TV3 erklærede sig da også som næsten de eneste971 godt tilfredse med sammenbruddet: 
“Venstre bør have ros for at have haft politisk mod til at fastholde kravet om et monopolbrud” 
udtalte Radio 2’s direktør Glenn Lau Rentius til Ritzau den 28. januar 17:56. 
 

 
970 En uges tid senere fik Venstre igen drøje hug, nu fra amtsprogramrådene. Ritzau den 5. februar 1999 
16:20: “Der var skarp kritik af Venstres rolle i de forliste forhandlinger om et medieforlig, da formændene for landets 
15 amtsprogramråd fredag mødtes i Aabenraa. - Blokeringen af medieforhandlingerne er dårligt politisk håndværk og 
udtryk for overdrevent principrytteri, hedder det i en udtalelse fra de 15 formænd efter mødet. De 15 
amtsprogramrådsformænd sendte en appel til kulturministeren, Venstre og de mediepolitiske ordførere om at gøre det 
yderste for at få partierne med til, at DR's P4 kan fortsætte med at sende forligsperioden ud. 'Alt andet er at svigte 
befolkningen af lyttere og seere i hele landet', hedder det. 
- Lukningen af P4 aftener og weekend afskærer lytternes mulighed for at høre DR's mange radiotilbud i distrikterne, og 
en enestående lejlighed for at give hele befolkningen mulighed for at se DR 2 er forspildt. Nu kommer to frekvenser til 
at stå ubrugte. Det kan Venstre ikke være bekendt. Alle bliver tabere, siger de 15 formænd for landets 
amtsprogramråd”. 
971 TV 2 var også glade for sammenbruddet, idet det kunne åbne for nye forhandlinger om anvendelse af P4. Se f. eks. 
Peter Parbos udtalelse til Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. januar 1999. 
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Som det ses var næste alle de politiske partier godt trætte af, at Jens Rohde og Venstre sprang fra så 
sent972. Dertil kom, at det flere steder var opfattelsen, at Venstre ikke blot havde kæmpe for et 
monopolbrud, men for at én bestemt aktør skulle have den nye sendetilladelse – Radio 2. At 
Venstre med andre ord skulle have spillet med fordækte kort. Weekendavisen skrev således i den 
citerede artikel, at Jens Rohde blev hjulpet frem til den opfattelse, at et netværk af kommercielle 
radioer alligevel ikke ville være stærkt nok, via en argumentation, Hans Morten Rubin havde 
fremført på formiddagsmødet hos Anders Fogh Rasmussen. Erik Thygesen skrev i Information den 
29. januar 1999 at Venstre begik en fodfejl bl.a. ved at stille et bombastisk krav “om en 
landsdækkende radiokanal til ét bestemt privat foretagende (som har Hans Morten Rubin, Venstres 
mediepolitiske rådgiver, som medejer)”. Rubin som medejer af Radio 2 blev gentaget i Berlingske 
Tidende den 10. februar 1999.  Egon Balsby skrev i Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. februar, 
at Jens Rohde i femte time havde sagt fra efter et møde i Venstres mediepolitiske backing-gruppe, 
der bl.a. består af Anders Fogh Rasmussen “og partiets mediestrateg, Hans Morten Rubin, der 
yderligere er medejer af Radio 2, som er kraftig medbejler til [...] en femte kanal”. Hans Morten 
Rubins medejerskab af Radio 2 blev rettet og beklaget af  Morgenavisen Jyllands-Posten dagen 
efter, der oplyste, at Rubin i december 1998 havde solgt sin ejerandel i Radio 2. Berlingeren havde 
også en berigtigelse den 12. februar. Jeg har ikke fundet oplysninger, der kan bekræfte eller 
afkræfter det973. 
 
Det er i den psykologisk-politiske sammenhæng heller ikke afgørende. Alene mistanken om, at Jens 
Rohde og Venstre havde haft andre hensigter end dem, Rohde fremførte i forhandlingerne, var 
skadeligt for tilliden mellem forhandlerne – en tillid, der kan være afgørende974. 
 
Dertil kom, at det lange forløb - med de mange meldinger om, at nu var man snart enige, at en aftale 
var lige på trapperne, og at det efter al sandsynlighed ville være på plads i morgen, krydret med 
Jens Rohdes udmelding til Radio Midt & Vest om, at DR ville få den fjerde kanal, hvorefter han og 
Venstre to gange og i sidste minut trak i nødbremsen - kun kunne irritere de andre forhandlere. 
 
Socialdemokratiet og SF foreslog da også direkte, at man straks lavede forlig om en Tillægsaftale 
uden Venstre975, hvad ministeren afviste på det bestemteste. Det ville være et brud med 
samarbejdsreglerne for politisk arbejde (Politiken den 29. januar 1999). Men der var andre 
sanktionsmuligheder. Ifølge Ritzau den 28. januar kl. 17:56 “kan der muligvis ske det, at de partier, 
som efter en tænkepause tager fat på forhandlingerne om et nyt medieforlig [for 2001-2004], 
straffer landets næststørste parti ved at udelukke dem fra forhandlingerne. Den mulighed antyder 
Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepart, mens de konservative ikke bryder sig om sådanne 
toner”. Også Dansk Folkeparti advarede ministeren mod at udelukke Venstre fra de kommende 
forhandlinger om den nye medieaftale (Ritzau den 28. januar kl. 10:30).  

 
972 Markedsføring den 11. februar 1999: “Det er synd at sige, at [Jens Rohde] var Dagens Mand. Til gengæld blev han 
dagens mest udskældte”. 
973 Via en gennemgang af ejerforhold, som det fremgår af årsregnskaber i Det centrale Virksomhedsregister, mellem 
selskaberne RRL Holding ApS, RRL Invest ApS, F2 Distribution A/S, F2 A/S, Radio 2 A/S, Radio 2 Distribution A/S, 
Tele Danmark Radio A/S for perioden 1996-2000, (der alle synes at have en forbindelse til Radio 2) har jeg ikke kunnet 
afgøre, om Hans Morten Rubin i den relevante periode havde ejerskab til et selskab, der direkte eller indirekte havde 
ejerskab til Radio 2. Det er simpelthen for indviklet for mig. Jeg vil understrege, at Rubins argumentation ikke behøver 
at hænge sammen med ejerskab, men alene kan have sin årsag i hans indsigt i branchen. 
974 Aage Frandsen, SF’s forhandler, i Frandsen 2006: “En del af forudsætningerne [for at lave brede aftaler] er også, at 
de forskellige personer, der skal forhandle, har sådanne relationer til hinanden, at deres relationer ikke virker negativt i 
forhold til at nå et resultat” (s. 182). 
975 Det samme skrev Politiken i en leder den 29. januar: “Lav medieforlig uden Venstre”. 
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Men det ville ministeren ikke udelukke, da hun senere den 19. februar 1999 tænkte over forløbet: 
 
“’Jeg tror ikke, at man kommer særlig langt med at bære nag, men det kan blive en smule 
vanskeligt for Venstre at komme ind igen, fordi de har forladt en skitse, som de syv andre er enige 
i,’ siger Elsebeth Gerner Nielsen. Samtidig påpeger kulturministeren, at regeringen kan finde på at 
bruge Venstres undsigelse af skitsen som påskud til at koble andre borgerlige partier som De 
Konservative, Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet ud af en kommende aftale for i stedet at satse 
på et mere snævert forlig: ’Jeg vil ikke udelukke, at det kan lande sådan - også fordi der er en række 
andre ting end placeringen af den fjerde kanal og et brud på DRs radiomonopol, vi skal have med i 
det ny forlig.’ Det er en tankegang, der heller ikke er SFs ordfører, Aage Frandsen, fremmed: ’Vi 
har været igennem et forløb, hvor nogen nok vil føle, der ikke er speciel tilskyndelse til at tage 
Venstre med. Jeg vil ikke savne dem i forligskredsen. Måske vil Enhedslisten og Kristeligt 
Folkeparti have fælles interesser med os andre, så derfor kan en anden forligskreds være mere 
nærliggende,’ siger han. Fremskridtspartiets ordfører, Kim Behnke, mener, at Venstres beslutning 
er truffet ud fra en ’kynisk’ kalkule: ’Den eneste forklaring, jeg kan se, er, at Venstre har valgt at 
lade tingene ligge og lade tiden gå i håb om, at der er et borgerligt flertal efter næste valg, som så 
kan lave et nyt medielandskab. Men det er overordentlig risikabelt, det er at gamble med 
medieverdenen’” (Weekendavisen).  
 
Her er kernen i den mediepolitiske konstellation, der vedtog Den smalle Medieaftale i marts 2000. 
På den ene side De Radikale, Socialdemokratiet og SF – samt senere CD – på den anden side alle 
de andre partier minus Enhedslisten. 
 
18.2.7. Aage Frandsens kommentar 
En af forhandlerne har siden hen kommenteret forløbet i en bog, nemlig Aage Frandsen, der 
repræsenterede SF. Om kritikken af Jens Rohde skriver han: 
 
“Kritikken af den form, Jens Rohde valgte under forhandlingerne, afspejlede, at deltagere i 
forhandlinger kan agere på forskellig vis. Jens Rohde, der blev nyvalgt til Folketinget i marts 1998, 
havde en fortid i mediebranchen og var derfor meget bevidst om, hvordan medier kan bruges af 
politikere. Omvendt er det en del af forhandlingstraditionen på Christiansborg, at man i et 
forhandlingsforløb skal være noget tilbageholdende med at melde ud løbende, ligesom man under 
forløbet skal være tilbageholdende med at udbasunere sin sejre for meget. Det kan betyde, at andre 
forhandlere føler, at de ikke skal give flere indrømmelser, og at nogle af sejrene også var deres 
sejrer. Omvendt har politikere – ikke mindst nyvalgte – et behov for at kunne fortælle omverdenen 
og deres bagland, at de udretter noget. At de gør en forskel” (Frandsen 2006, s. 191f.). 
 
Frandsen antyder herefter flere årsager til, at Venstre sprang fra, og han sluttet analysen med 
følgende: 
 
“Jens Rohde og Venstre [kan] have tænkt, at man ikke ville nøjes med et kompromis. Man ville 
have det ideelle, og derfor stod man af. Det var dog ikke den linje, som Venstre på det tidspunkt 
lagde i Folketinget. Det var lige efter aftalen om efterlønnen. Men det blev det senere, hvor Venstre 
styrede mod næste folketingsvalg og undgik at lave aftaler og kompromisser, der kunne bidrage til 
at mudre billedet og kunne binde en eventuel Venstre-ledet regering efter et folketingsvalg” (ib., s. 
192). 
 



 761 

Aage Frandsen peger her på det farlige ved en smal aftale. Hvis forligsparterne kommer i mindretal 
efter et valg, står aftalen ikke længere. Det var det, der skete, efter Elsebeth Gerner Nielsen i marts 
2000 konstruerede en smal medieaftale, hvorefter Poul Nyrup Rasmussen udskrev valg til 
Folketinget den 21. november 2001 og tabte. Forligsparterne kom i mindretal, og VKO havde 
derefter frit slag i mediepolitikken. 
 
18.3. Oplæg til forhandlinger om ny mediepolitisk aftale for 2001-2004 
18.3.1. DR2 alligevel ’ned på jorden’ 
Som fortalt kom DR2 ikke “ned på jorden” ved tillægsaftalen fra 15. december 1998, og 
bestræbelsen på at splejse endnu en tillægsaftale sammen brast den 28. januar 1999 om morgenen. 
P4 stod tom, og DR2 var fortsat kun på satellit og i kabler. 
 
Det sidste var næsten for tåbeligt, idet der reelt ikke var politisk modstand imod ideen om, at DR2 
kunne udnytte frekvenser, der ellers stod urørte. Og uden megen offentlig opmærksomhed lykkedes 
det derfor også alle de otte partier den 3. marts at blive enige om endnu en tillægsaftale – den 
anden976. Indholdet var dette: 
 
• DR2 kommer ned på jorden i en periode på 5 år ved at anvende ledige lokal-tv-frekvenser. 
Græsrødderne får tre timers daglig sendetid på disse frekvenser. 
• TvDanmarks networkingsafgift nedsættes i 2000 fra 25 mio. kr. til 20 mio. kr. (Noget ANR 
sikkert var glad for). 
• Puljen til finansiering af lokalradio og –tv tilføres som kompensation for den manglende indtægt 
fra netværksafgiften fem mio. kr. fra licensen. Disse fem mio. kr. tages fra lokalpuljen til forsøg 
med televirksomhed, der stoppes. 
• Fællesnævn kan omfatte op til 300.000 indbyggere. 
• Der indføres ikke licens på pc’ere i resten af aftaleperioden, dvs. i 1999 og 2000. 
 
18.3.2. Elsebeth Gerner Nielsens første initiativer 
Samtidigt med indgåelse af den 2. tillægsaftale til 1996-aftalen holdt Elsebeth Gerner Nielsen den 
3. marts 1999 første møde med en lille “tænketank”, hun havde nedsat “for at drøfte den aktuelle 
udvikling på det elektroniske medieområde”. Tænketanken skulle være inspirationskilde i forhold 
til hendes kommende mediepolitiske oplæg om mediepolitikken fra år 2001. Fokus for drøftelserne 
skal være: 
 
“Hvad vil det i public service øjemed, og dermed ud fra et kulturelt og indholdsmæssigt synspunkt, 
være interessant at satse på rent mediepolitisk i forhold til de nye teknologiske muligheder og i 
forhold til befolkningens behov og værdier?”977. 
 
Hermed var processen frem mod det, der endte med den smalle mediepolitiske aftale i marts 2000, 
sat i gang på de indre linjer. 
 
Næste skridt var, at ministeren den 11. marts 1999 skrev til DR og TV 2 og bad dem om:  
 
“1. at tilkendegive ønsker med hensyn til licensmidlerne for årene 2001-2004; 

 
976 Aftalen optrykt som bilag 3 til L 239, 1998-99. Se tidligere note. 
977 Citater fra indbydelse til at deltage fra 9. februar 1999. I FM’s arkiv. Medlemmer af Tænketanken var Kirsten 
Drotner, Henrik Dahl, Ole Bornedal, Uffe Elbæk, Claus Bülow Christensen, Mads Christoffersen, Karen Thisted, Vinca 
Wiedemann og Frands Mortensen.  
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2. at give et overslag over yderligere finansieringsbehov i årene efter 2004 i konsekvens 
af initiativer i perioden til og med 2004; 
3. at give en nærmere redegørelse for de forventede reklame- og sponsorindtægter baseret på 
udviklingen på det samlede reklamemarked, TV-reklamemarkedet og TV 2s andel heraf; 
4. at tilkendegive andre ønsker til indholdet af en ny aftale, herunder ændringer af de gældende 
radio-/TV-lovgivning”978. 
 
En symptomallæsning af Tænketankens fokus sammenholdt med de problemstillinger, DR og TV 2 
skulle forholde sig til, peger på, at hovedproblemet for ministeren var anvendelsen af og 
konsekvenserne af den nye digitale teknologi. Det var indgået i 1996-aftalen, at DR og TV 2 skulle 
anvende den tredje tv-kanal til digitale udsendelser, og det var i forlængelse af Skouby-udvalgets 
rapport besluttet som del af den første tillægsaftale, at digitaliseringen skulle igangsættes. Men det 
var stadigvæk uklart, hvordan det skulle foregå i praksis, og de økonomiske og programmæssige 
konsekvenser var langt fra synlige. 
 
Digitaliseringen af produktionsapparatet var allerede langt fremme, men hvad ville det betyde for 
indholdsproduktionen, for programmerne og tillægsydelserne på Internettet? Og ville befolkningen 
anskaffe sig det nødvendige digitale modtageudstyr, og hvad ville den digitale distribution betyde 
for anvendelsen af radiofoniernes udsendte materiale. Mere inddragelse af brugerne, 
tovejskommunikation, forøgelse af informationskløften, yderligere opsplitning af befolkningen? Og 
ville nye forretningsmodeller og finansieringsmåder se dagen lys? 
 
Når ministeren endvidere i sin henvendelse til DR og TV 2 lagde stor vægt på spørgsmålet om 
licens størrelse, er det fordi licensen er udgangspunkt for enhver mediepolitisk aftale om de 
elektroniske medier, jfr. gennemgangen af de tidligere medieaftaler (se afsnit 13.6.2, 13.12.1 og 
13.19.10). Når det gælder TV 2, vil de forventede reklameindtægter indgå som en central faktor, når 
størrelsen af TV 2’s licens skal beregnes og fastlægges. 
 
18.3.3. DR’s særlige problemer i 1999 
Det særegne og langstrakte forløb, der gik forud for Elsebeth Gerner Nielsens endelige 
mediepolitiske udspil i marts 2000, var i høj grad præget af nogle usædvanlige udviklinger både hos 
DR og TV 2. DR var i en proces, der endte med bestyrelsens beslutning i juni 1999 om at flytte DR 
til Ørestaden. TV 2 oplevede en hidtil uset stagnation i seertal og en opbremsning i 
reklameindtægterne og blev tvunget ud i voldsomme besparelser. 
 
18.3.3.1. DR og Ørestaden 
Forløbet omkring DR’s flytning til Ørestaden er yderst kompliceret, og jeg vil ikke gå i detaljer, 
men udelukkende inddrage det, der fik betydning for Den smalle Medieaftale i marts 2000 og de 
længerevarende konsekvenser for privatiseringen af TV 2. 
 
Christian Nissen fortæller i sin bog (Nissen 2007), at motivationen for flytningen var indførelse af 
den digitale teknologi i produktionsprocessen.  
 
“Fremtidens produktion ville ske i en kombination af store teknikstudier og mindre 
enmandsbetjente studier og ved standard-PC’er i åbne redaktionslokaler. Det hele bundet sammen i 
et stort fælles it-netværk med alt produktionsmateriale (tekst, lyd, billeder) liggende på store fælles 

 
978 Her citeret fra TV 2’s svarbrev af 29. april 1999. I FM’s arkiv. Se selve skrivelsen som bilag til DR’s 
bestyrelsesmøde den 6. april 1999. 
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servere, der også rummede det, der blev hentet ned fra satellitter, og alt arkivmateriale. Det var en 
international udvikling, som blev drevet frem af den nye digitale teknologi. [...]. Hvis de afgørende 
fordele ved den nye digitale teknologi skulle udnyttes fuldt ud, var det imidlertid ikke nok blot at 
udskifte de gamle analoge apparater med nye digitale. Det er ganske vist det nemmeste, men vi var 
begyndt at erkende, at der skulle en langt mere radikal løsning til. En total omkalfatring af den 
måde, man hidtil havde produceret radio og tv på med omlægning af produktionsforløb og 
arbejdsgange, med en anden sammensætning af medarbejderstaben og helt nye kompetencer. Der 
var bare det problem, at denne nye produktionsmåde var svær at indpasse i et byggeri, som var 
skræddersyet til noget helt andet” (s. 127).  
 
DR måtte derfor flytte fra Radiohuset i Rosenørns Allé og fra TV-Byen i Gyngemosen og samle 
alle aktiviteter på én adresse979. Men hvor skulle DR bo i fremtiden? 
 
Christian Nissen fortæller på siderne 126-135 i Nissen 2007 sin version af starten på forløbet i 1998 
til sommeren 1999, og det er tydeligt, at valget af Ørestaden ikke blot var godt for DR, men at 
andre, meget stærke kræfter så store fordele ved den placering. DR kunne puste liv i realiseringen af 
“et ambitiøst byudviklingsprojekt iværksat af en politisk konstellation, der rummede partier fra 
begge fløje i dansk politik”, men hvor det gik skidt med at sælge byggegrunde. Nissen så 
muligheden for, at DR’s forslag om at flytte hovedsædet ville få støtte fra regering, en vigtig del af 
oppositionen (nemlig De Konservative), fra Københavns Kommune og “andre interessenter i 
nøglepositioner” (s. 128)980. 
 
Det største problem ved en flytning til Ørestaden var økonomien. På det første møde i DR’s 
bestyrelse, hvor sagen var på dagsordenen, dvs. den 2. marts 1999, blev det understreget og ført til 
referat, at “forudsætningen er, at [finansieringen] ikke skal ske ved en licensforhøjelse”981. På den 
måde kunne flytteprojektet holdes ude fra de kommende forhandlinger om en nyt medieaftale for 
perioden 2001-2004. 
 

 
979 Det kan næppe betvivles, at dette var en af de væsentligste begrundelser for flytningen, og den vigtigste i denne 
sammenhæng. Andre motiver kan have bidraget til beslutningen. Nissen havde ikke let ved at ændre på DR’s særlige 
virksomhedskultur (se afsnit 13.9), og gamle nedarvede strukturer og arbejdsgange var nærmest immune over for de 
tanker om ændringer, Nissen stod for. Men en flytning af hele virksomheden ville åbne uanede muligheder for ledelsen 
til at smadre gamle strukturer og opbygge nye. Jfr. dokumentet “DR i Ørestaden er mere end en flytning!” fra 
direktionen til bestyrelsen den 19. februar 1999. Heri bl.a. følgende: “[...] omlægning af arbejdsgange og udviklingen af 
organisatoriske og ledelsesmæssige rammer [må] gå hånd i hånd med indførelsen af den nye teknologi”. Nissen brugte 
senere i processen dygtigt skræmmebilledet med multinationale mediekonglomerater og den nye teknik som 
begrundelse for organisationsændringer. 
980 Processen, der førte til etablering af selve Ørestaden, var igangsat under Poul Schlütters regering i 1991 af den 
konservative finansminister Henning Dyremose. Københavns Kommune ejede 55% af I/S Ørestadsselskabet, der bl.a. 
solgte grundene. “Interessenter i nøglepositioner” kunne være Københavns Universitet, IT-Højskolen og den øvrige 
danske multimediebranche, der ønskede et samlet “multimediekraftcenter” a la Silicon Valley. Rigsarkivet og Det kgl. 
Bibliotek havde også planer om en Ørestadsplacering, og endelig indgik Mærsk McKinney Møllers Operaprojekt på en 
for mig uigennemskuelig måde i projektet. Se f.eks. “DR i Ørestaden. Erhvervspolitiske perspektiver ved placering af 
DR i et IT-, Tele- og multimediecenter”, runddelt på Bestyrelsesmøde den 2. februar 1999 og Nissen 2007 s. 130-31. 
Men mange andre i “nøglepositioner” har givetvis haft interesser i sagen. Hvidtfeldt og Rugaard 2000 peger på siderne 
12-15 således på en række topplacerede embedsmænd: departementschef i Kulturministeriet Erik Jacobsen, 
Budgetdepartementets chef Anders Eldrup, Erhvervsministeriets departementschef Jørgen Rosted. I regeringen skulle 
Finansminister Mogens Lykketoft være drivkraften. Se Hvidtfeldt & Rugaard 2000. 
981 Referat af bestyrelsesmøde i DR 2. marts 1999, s. 179. Flytning til Ørestaden havde tidligere været oppe, men kun 
som led i punktet “Meddelelser”, se referat af mødet 2. februar 1999, s. 173. 
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Det var ellers ikke opfattelsen hos partiernes medieordfører på det tidspunkt. DR’s 
bestyrelsesformand Finn Aaberg havde første gang kommenteret rygterne om en flytning af hele 
DR til Ørestaden i Politiken den 14. januar 1999. Han erkendte, at DR ikke have pengene til en 
flytning, men “det er en god idé. Den kræver bare en licensforhøjelse eller et statsbidrag, ellers kan 
vi godt holde op med at drømme om det. Det er vist klart for alle”. 
 
Næste dag var der forsigtige politiske rektioner på Aabergs melding. Politiken mener, at 
beslutningen om flytningen formodentlig først kan tages i forbindelse med den næste store 
medieaftale. Brian Mikkelsen vil ikke tage stilling nu, men henviser til diskussionen om det næste 
medieforlig, og siger, at ved det forlig kommer licensen også op. Jens Rohde er positiv ved, at DR 
placeres tæt på IT-højskolen. 
 
Jens Bilgrav-Nielsen, der ved årsskiftet var tiltrådt som TV 2’s nye bestyrelsesformand, forholdt sig 
også til de nye digitale udfordringer og mente i to store artikler i Morgenavisen Jyllands-Posten den 
19. januar 1999, at “vi kan ikke undgå at få ekstra licensmidler, når TV 2 skal tilbyde så mange nye 
[digitale] ydelser”. Men han mente også, at danskerne var klar til at betale mere for at se dansk tv. 
Underdirektør i DR, Anders Kronborg, bekræftede i samme artikel, at DR er i gang med lignende 
beregninger og har holdningen, at “en licensforhøjelse er nødvendig for at realisere digitalt TV i 
Danmark”. 
 
Der var altså allerede pres på licensen, og Weekendavisen skrev den 5. februar 1999:  
 
“Licensforøgelser er ikke et populært forslag hverken internt i regeringen eller hos oppositionen. 
Men selv om det spørgsmål [om licensfinansiering af DR i Ørestaden] først vil kunne afgøres til 
efteråret, hvor de store mediepolitiske forhandlinger skal føres, raser debatten allerede nu. 
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) skrev i et brev til erhvervsminister Pia Gjellerup (S), 
som Politiken har fået fat i [se avisen for 3. februar], at hun ’ville finde det forkert,’ hvis hun ’i de 
kommende medieforhandlinger over for Folketinget skulle kæmpe for en forhøjelse af licensen med 
det formål at bygge nyt hus i Ørestaden. Det forekommer mig langt mere relevant, at licenspenge 
skal gå til danske fjernsyns- og radioprogrammer. Endelig vil jeg da heller ikke undlade at nævne, 
at kommunikation ikke længere er afhængig af fysisk samhørighed.’ Kilder siger dog, at brevet var 
fjorten dage gammelt, og at hun i mellemtiden har skiftet mening. Det har oppositionen ikke. Den 
skal have længere tid, før den bliver overbevist. ’Det ligger ikke i kortene lige nu, at man kommer 
med en massiv licensforhøjelse. Hvis det overhovedet skal finansieres på den måde, så må jeg sige, 
at det lyder rimeligt urealistisk,’ siger De Konservatives mediepolitiske ordfører Brian Mikkelsen 
og sætter derved ord på den mur, DR skal forcere. ’Sådan spiller klaveret ikke,’ samstemmer 
Venstres Jens Rohde”. 
 
På den baggrund var det meget forståeligt, at DR’s bestyrelse på mødet den 2. marts 
indtog den position, at DR i Ørestaden skulle finansieres, uden at det i sig selv ville kræve en 
licensforhøjelse. Den skulle “gemmes” til de nye programtiltag i det kommende medieforlig. I 
stedet gik bestyrelsen efter andre muligheder982. 
 

 
982 Her kom flere i spil. En pensionskasse kunne købe grunden og opføre det nye DR-Hus, som DR derefter kunne leje 
sig ind i. DR’s kunne selv stå som ejer og finansiere projektet via et statslån, eller via et lån optaget på kommercielle 
præmisser, men med statsgaranti for lånets tilbagebetaling. Disse løsningsmuligheder med variationer blev i DR’s 
bestyrelse drøftet på møder den 9. marts, 6. april, 27-28. april, 11. maj og 1. juni 1999. 
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Elsebeth Gerner Nielsen var ifølge Nissens bog fra 2007 den største hurdle for flytningen, og da 
forløbet i foråret 1999 kom ind i en mere formaliseret beslutningsproces, tog hun ifølge Christian 
Nissen afstand fra idéen. Men da var Nissen så sikker på, at flytningen ville blive en realitet, at han 
kunne se bort fra hendes modstand. De nævnte kræfter i regering, folketing, kommunerne og hos de 
andre interesserede nøglepersoner var sandsynligvis de stærkeste. 
 
Konsekvensen af denne magtkonstellation kan ses i den skrivelse, DR sendte til Kulturministeren, 
da DR’s bestyrelse traf den beslutning, der reelt satte projektet i gang. Den vender jeg tilbage til.  
 
Først skal jeg nemlig fortælle om DR’s officielle svar på ministerens spørgsmål om DR’s ønsker til 
det kommende medieforlig. Det svar kom til at inddrage finansieringen af flytningen til Ørestaden, 
hvorfor flytningen alligevel kom til at spille ind i forhold til DR’s ønsker om licensforhøjelse ved 
det kommende medieforlig. 
 
18.3.3.2. DR’s ønskeliste fra 29. april 1999 
Svaret blev sendt den 29. april 1999 og havde titlen “DRs forslag til en kommende mediepolitisk 
aftale”983. 
 
I betragtning af, at DR’s bestyrelse var meget tæt på at beslutte sig for at flytte til Ørestaden, er det 
værd at bemærke, at flytningen ikke indgår i DR’s ønsker. 
 
DR argumenterer i svaret med udgangspunkt i trusler, der angives at komme fra internationale 
medieselskaber og den teknologiske udvikling. DR vil som modtræk satse på: 
 
• Nye programmæssige initiativer 
 - en kvalitativ og kvantitativ udbygning af aktiviteterne i radio, tv og på  Internettet 
 - digitalisering af DR’s programarkiver 
 - ny satsning på hele undervisningsområdet 
• Udbygning af de digitale sendernet for radio og tv (DAB og DTT) 
• Digitalisering af DR’s produktionsapparat 
• Sikring af DR’s tilstedeværelse i hele medieværdikæden, herunder mulighed for at  indgå i 
tæt samarbejde med andre medie- og IT-virksomheder (multipleksing,  distribution, EPG og 
SMS). 
 
Alt dette kræver dels en licensomlægning, herunder indførelse af PC-licens, dels en væsentlig 
licensforøgelse. 
 
Licensforøgelsen var beregnet således: 
 
Tabel 18.1. DR’s oversigt over finansieringsbehov til merudgifterne i tilknytning til de foreslåede aktiviteter (s. 14 i 
skrivelsen): 
 
Aktivitet     2001 2002 2003 2004 
Tv     80 160 250 250 
Radio     45 45 45 45 
DR Online    50 60 70 80 
Udvikling af digitale programmer  50 50 50 50 

 
983 Vedtaget på bestyrelsesmødet den  28. april 1999. Jfr. pressemeddelelse fra DR den 29. april 1999: “DR ønsker til 
nyt medieforlig”. I FM’s arkiv. 
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Digitalisering af produktionsapparatet 25 25 25 25 
DAB-nettet    8 15 30 30 
DTT-nettet    17 24 43 43 
Sponsorering (indtægt)   20 20 20 20 
PC-licens (indtægt)   14 14 14 14    
Resultat:    309 413 547 557 
Årlig udjævnet stigning i % af de 
samlede licensindtægter ekskl. moms 5,5 4,5 4,0 4,0 
 
Udgangspunktet for beregningerne er ifølge DR de samlede licensindtægter uden moms i 1998 
(2.903,1 mio. kr.). Der er derfor tale om en fastpris-beregning på basis af 1998-priser. 2002-2004 er 
beregnet ud fra, at den samlede licensindtægt løbende opskrives med det foregående års 
licensfinansieringsbehov (s. 14). 
 
DR regner i sin økonomiske planlægning med en gennemført årlig rationalisering på 2,5% (s. 
14)984. 
 
Dette er en meget kraftig licensstigning, da pris- og lønregulering skal lægges til. Alene til DR skal 
der i dette forslag tilføres omkring dobbelt så meget, som den stigning på årligt 3,3%, der i 1996-
aftalen skulle dække både DR, TV 2-systemet og de lokale radio- og tv-virksomheder (se afsnit 
13.19.10.1). Ikke et ønske, det ville være let for Kulturministeren at få opfyldt i et medieforlig. 
 
Dertil kommer, at DR’s beregning er forkert. Hvis man tager udgangspunkt i den anførte 
procentuelle licensstigning, mangler der simpelthen 384 mio. kr. Det betyder, at licensstigningen 
skal være endnu større, hvis DR’s ønsker skal imødekommes. 
 
Frands Mortensen gjorde den 7. maj 1999 i en mail til generaldirektør Christian Nissen opmærksom 
på regnefejlen, og Nissen svarede den 9. maj: 
 
“Du har fuldstændig ret – altså i det med tallene. Der kommer til at mangle 384 mio. kr. Det er 
svært at løse på en enkelt måde. Vi kan jo ikke have at licensbetalingen sådan går op og ned i 
perioden. Derfor er der foretaget en udjævning. Men jeg (vi) har i skyndingen ikke været 
opmærksomme på, at det gav et samlet provenutab. Vi prøver nu at finde en fornuftig løsning på 
sagen”985. 
 
Den 1. juni 1999 kom sagen op på DR-bestyrelsens bord. Preben Sepstrup havde erfaret, at der var 
noget galt med beregningen og spurgte til sagen. Ifølge referatet svarede Anders Kronborg (der var 
direkte ansvarlig for beregningen), at “kulturministeriet er orienteret om, at finansieringen for en 

 
984 Om denne rationalisering havde DR’s direktion til bestyrelsesmødet den 2. februar 1999 oplyst følgende: “Hvis vi 
sætter os selv det mål at fortsætte de årlige produktivitetsforhøjelser og/eller ’grønthøsterbesparelser’ med f. eks. 2,5%, 
vil det give ca. 65 mio. kr. om året, som kan bruges til kvantitative og kvalitative udvidelser og forbedringer af 
sendefladerne [...]”, s. 7 i “Oplæg til drøftelse af DR’s politik med henblik på næste licensperiode”, bilag 190/99, 
dateret 22. januar 1999. 
985 Mail fra Christian Nissen (CNS@dr.dk - Sun, 9 May 1999 21:32:04 + 0100) til Frands Mortensen. I FM’s arkiv. Om 
dette med “i skyndingen” er årsagen, kan jeg ikke afgøre, men dog tvivle på. DR’s direktion havde tidligere foretaget 
beregningen, nemlig i dokumentet “DR’s ønsker til en kommende mediepolitisk aftale” fra 12. april 1999, der er et 
udkast til den senere svarskrivelse. Her findes på s. 14 en “Samlet oversigt over ønsker til licensfinansiering”. Den viser 
et behov for forøgelse inkl. P/L-regulering på mellem 12,1% og 14,5% i årene 2001-2004. Sådanne tal var ganske 
urealistiske og måtte på en eller anden måde reduceres, før de kunne forelægges ministeren. Men det kan naturligvis 
ikke udelukkes, at underdirektør for økonomi, Anders Kronborg, simpelthen har regnet forkert. 
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dels vedkommende er via produktivitetsgevinst, men at dette ikke er nævnt i det officielle notat til 
ministeriet”986.  
 
Det betyder, at den løbende produktivitetsgevinst på 2,5%, som DR’s direktion forudsatte, og som 
skulle anvendes til at forbedre programproduktionen, nu skulle bruges til at lukke hullet i 
beregningerne. Ifølge DR’s egne beregninger ville den indbringe omkring 65 mio. kr. årligt, jfr. det 
citerede udsagn fra den 2. februar 1999 i den tidligere note. Over fire år altså 260 mio. kr. Ikke nok 
til at neutralisere mankoen. Produktivitetsgevinsten kunne naturligvis kun anvendes én gang, og her 
kommer Ørestaden ind i billedet. 
 
18.3.3.3. DR og Ørestaden igen 
Samme dag som DR’s bestyrelse blev orienteret om manglerne i det officielle notat til ministeriet, 
stod der som pkt. 3 på dagsordenen “Beslutning om Ørestad”. 
 
Efter lange drøftelser nåede bestyrelsens flertal (8 mod 3987) frem til, at den med et brev, der blev 
afsendt samme dag til Kulturministeriet, ville oplyse, “at [bestyrelsen] på dagens møde [havde] 
besluttet at videreføre arbejdet med opførelse af et DR-byggeri i Ørestaden [inkl. Koncerthus] under 
følgende forudsætninger” (referatets s. 208): 
 
1. Maksimal anlægsudgift: 3 mia. kr. i primo 1999-penge. 
2. Finansiering via statslån på 2,3 mia. kr., subsidiært statsgaranti. 
3. Staten overtager Radiohuset til ca. 200 mio. kr. 
4. Salg af TV-Byen indbringer 500 mio. kr. 
5. Årlige merudgifter bliver ca. 130 mio. kr. inkl. afskrivninger i 30 år. 
6. Samarbejdsaftale angående Koncertsal med kommuner og Kgl. Teater vil nedsætte 
driftsudgifter, således at den opgraderede og ambitiøse koncertsal ikke fordyrer projektet.  
7. DR forudsætter, at den årlige nettoudgift i forbindelse med flytningen kan finansieres 
ved den løbende rationalisering, der opstår. “DR’s programaktivitet såvel kvalitativt som 
kvantitativt vil kunne opretholdes på mindst nuværende niveau”. Forringelser af DR’s nuværende 
licensfinansiering vil gøre det nødvendigt at revurdere hele projektets gennemførlighed.  
8. DR forbeholder sig ret til at stoppe projektet, hvis der ændres væsentligt i pkt. 1-7 (referatets s. 
208-209). 
 
Bemærk punkterne 7 og 8, der i denne forbindelse er de vigtige.  
 
Den årlige produktivitetsstigning var i forvejen brugt til delvist at nedbringe mankoen på de 384 
mio. kr., men der manglede stadigvæk 124 mio. kr. til dækning af ønsker om ekstra licens i 2001-
2004. Hvis der ikke kunne findes yderligere rationaliseringer ud over de årlige 2,5%, ville 
merudgifterne ikke blive neutraliseret. De måtte i så fald trækkes via de almindelige licenstilførsler. 
Det kunne derfor se ud til, at blot en opretholdelse af DR’s daværende programkvalitet ville kræve 
ekstra 130 mio. kr. årligt i licens. Hvis dette er korrekt, må konklusionen blive, at DR’s flytning 
skal finansieres ved ekstra licens, for at det kvantitative og kvalitative niveauet for programmerne 
kan opretholdes.  
 
En “forringelse af DR nuværende licensfinansiering” måtte derfor undgås, og det kan være er 
årsagen til den skarpe tone i punkt 7 og 8. Som jeg læser disse punkter indeholder de det, man med 

 
986 Referat af bestyrelsesmøde i DR, 1. juni 1999, s. 206, dagsordenens pkt. 2 Meddelelser.  
987 Imod stemte medarbejderrepræsentanten Jørgen Hartvig, den radikale Thorkild Møller og SF’eren Preben Sepstrup. 
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en kliche kalder “en slet skjult trussel” mod Elsebeth Gerner Nielsen. Hvis hun ikke i 
forhandlingerne kan skaffe tilstrækkeligt med licensmidler til DR988, kan DR blive nødt til at stoppe 
projektet – og tør hun stå med det ansvar, når de tidligere omtalte stærke kræfter i regering, 
folketing, kommuner og hos interesserede nøglepersoner støtter “Projekt DR i Ørestaden”? 
 
Sammenhængen mellem DR’s og TV 2’s økonomi var igen synliggjort. 
 
18.3.3.4. Statsgaranti for betaling af DR’s lån 
Som fortalt havde DR-bestyrelsen overvejet andre finansieringsmåder end licens, og det endte med, 
at Kulturministeriet indsendte et aktstykke (nr. 251) til Finansudvalget den 14. juni 1999. Heri 
anmodede ministeriet “om Finansudvalgets tilslutning til at stille en 30-årig statsgaranti til sikring 
af DR’s betalinger på lån, som DR optager på det private kapitalmarked med henblik på 
finansiering af et nyt DR-byggeri i Ørestaden. Statsgarantien vil ved udstedelsen beløbe sig til 2,3 
mia. kr., og vil herefter blive aftrappet over 30 år”. 
 
Finansudvalget var usædvanligt længe om at beslutte sig. Der blev stillet og besvaret 59 spørgsmål, 
men den 2. september 1999 godkendte et flertal anmodningen. Flertallet bestod af 
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Det Radikale Venstre989. 
 
Mindretallet udgjordes af Venstres, Socialistisk Folkepartis, Dansk Folkepartis, Enhedslistens og 
Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget. 
 
Sagen havde således medført, at De Konservativ og Venstre endnu engang blev splittet i et vigtigt 
mediepolitisk spørgsmål. Tidligere var Venstre og Jens Rohde sprunget fra en indgået aftale om 
PAP-Nissen-planen, som De Konservative havde tilsluttet sig. 
 
Bag Venstres afvisning af at stille en statsgaranti lå mere end økonomiske overvejelser. I sin 
mindretalsudtalelse anførte Venstre, at Venstre ikke ville forpligte sig til “et statsligt afkøb af DR’s 
[...] nuværende bygningskomplekser. Hertil kommer, at der mangler en politisk stillingtagen til 
DR’s ønske om at ekspandere til multimedievirksomhed betalt af licensyderne [...]”990. 
 
Netop nødvendigheden af at blive en multimedievirksomhed for at kunne imødekomme de 
teknologiske udfordringer og presset fra de udenlandske mediekonglomerater var DR’s centrale 
begrundelse for flytningen. Det var derfor hele DR’s langsigtede strategi, Venstre satte 
spørgsmålstegn ved. 
 
16.3.2.3.5. Danskernes DR 
Som fortalt havde DR den 29. april 1999 som svar på ministerens opfordring indsendt sine forslag 
til en kommende mediepolitisk aftale. Det centrale var de økonomiske beregninger, der skulle 
anvendes ved fastlæggelse af de kommende licensstigninger. 
 

 
988 DR’s direktion havde Elsebeth Gerner Nielsen mistænkt for at favorisere TV 2. DR-direktionen havde i et 
Fortroligt-stemplet “Oplæg til policy i forbindelse med de kommende medieforhandlinger” fra 11. juni 1999 arbejdet 
med den mulighed, at “TV 2 hjælpes med en ekstra licensfinansiering på 2-300 mio. kr., som tilvejebringes ved 
overflytning af 2-300 mio. kr. fra DR til TV 2” (s. 2). 
989 De danske myndigheder notificerede ikke denne statsstøtte ved Kommissionen, så den er ulovlig. 
990 § 21 Kulturministeriet, aktstykke 251 1998-99, dokument 20574-1 på Folketingets hjemmeside. 
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I september fulgte DR sagen op ved at offentliggøre et langt mere gennemarbejdet og 
gennemargumenteret udspil i form af en 40 siders pjece med titlen “Danskernes DR. DRs ønsker og 
forslag til ny mediepolitisk aftale” (Kristensen & Cuculitza 1999). 
 
Kernen i argumentationen var den samme som tidligere: den tekniske udvikling med digitalisering 
af både produktionsapparat og distribution samt de store multinationale mediekonglomerater vil 
sætte et voldsomt pres ind mod de små og økonomisk skrøbelige danske public service-
institutioner. Den vigtigste af disse er – ikke overraskende – Danmarks Radio. I det hele taget slås 
der på de nationale strenge i DR’s sang for flere licensmidler. Pjecen er i de nationale farver, rød og 
hvid. Og der er ved siden af titlen “Danskernes DR” rubrikker som “Public service i Danmark ved 
en korsvej” (s. 3), “DR og Danmark i næste licensperiode” (s. 6), “Danskerne og licensen” (s. 16), 
“DR for alle danskere” (s. 20), “Mere og bedre dansk tv skal erstatte satellitskrald”. 
 
Pjecen slår i forlængelse heraf på, at DR har en særlig kontrakt med den danske befolkning (s. 20). 
DR er den eneste medievirksomhed, der alene finansieres af licensen, og som derved er uafhængig 
af økonomiske og politiske særinteresser. Til gengæld har DR en særlig forpligtelse  til“ at styrke 
danskernes handlemuligheder i et demokratisk samfund” (s. 3). men 
 
“hvis danskernes skal have et uafhængigt dansk alternativ i de kommende års konkurrence kræver 
det, at DR har de rette tilbud på de medier og på de tidspunkter, hvor danskerne gerne vil benytte 
sig af dem. Det betyder, at DR skal sende flere programmer: mere TV, flere radiokanaler og flere 
tilbud på DR Online. DR skal være til stede på alle områder, hvor danskerne efterspørger oplysning 
og oplevelser – også i fremtidens digitale medieunivers. DR skal være bedre” (s. 3f., jeg 
fremhæver) 
 
Skal Danmarks Radio blive i stand til at fungere som bølgebryder over for den syndflod af 
internationalt, kommercielt satellitskrald, der under alle omstændigheder vil skylle ind over 
danskerne, kræver det ofre i form af mere licens til DR. Pjecen gentager på side 16 den økonomiske 
beregning (inkl. den nævnte regnefejl), DR tidligere havde indsendt til Kulturministeren. Det 
fremgår, at der årligt vil blive tale om en licensstigning på mellem 5,5% og 4,0% i perioden 2001-
2004. I alt en mertilførsel til DR på 1.826 mio. kr. i perioden. “Beregningerne er foretaget ud fra et 
uændret antal licensbetalere og en uændret fordeling af licensindtægterne mellem DR og TV 2” (s. 
16). 
 
Og her er pjecens vigtigste spørgsmål – hvordan skal licensen fordeles mellem DR og TV 2? 
 
Generaldirektør Christian S. Nissen svarer nogle sider senere med det centrale udsagn, der også fik 
en fremtrædende plads i den pressemeddelelse, DR udsendte samtidigt med pjecen, og som blev 
gengivet af Ritzau, Politiken, Aktuelt og  Berlinske Tidende991: 
 
“De opgaver, vi står foran og det senere års begivenheder, hvor TV 2 har mistet seere til 
TvDanmark og TV3, rejser spørgsmålet om, hvordan fremtiden ser ud for den danske 
blandingsmodel med en ren public service-station og en blandet kommerciel institution. Det 
bekymrer os meget, for den danske model vil i de kommende år – på grund af den stadigt hårdere 
konkurrence på reklamemarkedet – kommer under stigende økonomisk pres.  De ønsker om 
stigende licensfinansiering, som TV 2 og DR har fremsat til det kommende medieforlig, er hver for 

 
991 Aktuelt den 27. september, Ritzau samme dag kl. 18:36, Berlingske Tidende og Politiken  28. september 1999. 
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sig velbegrundede. Men tilsammen næppe politisk realistiske. Risikoen er, at vi om nogle få år står 
med to svækkede og økonomisk skrantende public service-selskaber. Der er behov for mere radikale 
løsninger” (s. 22, jeg fremhæver). 
 
Og hvad kunne de “mere radikale løsninger” bestå i? En koordinering af DR’s og TV 2’s 
programplaner havde ministeren tidligere bedt om, og DR havde i august 1999 svaret 
imødekommende, men også anført nogle betænkeligheder, der blev begrundet med EU’s 
konkurrenceregler. Det vender jeg tilbage til i afsnit 18.9.2. 
 
På det pressemøde, hvor DR’s pjece blev præsenteret, blev der spurgt til, om de økonomiske 
problemer, som Christian Nissen havde fremhævet både i pjecen, i pressemeddelelsen og mundtligt 
på mødet, kunne løses ved en programkoordinering med TV 2. Og nu lagde DR’s ledelse noget af 
den selvpålagte forsigtighed bag sig (se afsnit 17.12). Under mellemrubrikken “Albuen mod TV 2” 
skrev Aktuelt: 
 
“Muligheden for at styrke public service ved at DR samarbejder mere med TV 2 ved fx lave bedre 
koordinering af, hvilke programmer der sendes hvornår, er bare ikke på tale. Begrundelsen over for 
kulturministeren lyder på at øget samarbejde med TV 2 vil være en indirekte måde at lade de 
udenlandske og danske tv-annoncører få indflydelse på DR 's programlægning. Til gengæld er DR 
's ledelse ifølge debatoplægget villige til at øge samarbejdet med kommercielle medie- og it-
virksomheder fremover. Det er nødvendigt, fordi de repræsenterer det sidste led at medie-føde-
kæden og er afgørende for om DR 's programmer kommer ud på satellit og kabelnet”. 
 
Altså ingen koordinering med TV 2, men samarbejde med de kommercielle aktører. Det havde man 
hørt før. Anden del af denne strategi er at privatisere TV 2 som løsning på fremtidens problemer – 
for DR. Det blev dog ikke sagt direkte på dette tidspunkt, måske fordi DR vidste, at Elsebeth 
Gerner Nielsen var blevet Kulturminister på baggrund af bl.a. sin modstand imod 
privatiseringstanken. Men det lå i måden, DR spillede sine kort på. 
 
I Information dagen efter koketterer Christian Nissen med pointen. Information spørger til, hvad 
“de radikale løsninger” kunne gå ud på. Nissen svarer: “Enten en betydelig forhøjelse af licensen 
for at tilgodese både DRs og TV 2s ønsker. Eller også, at man siger: nu nedlægger vi DR og lægger 
alle public service-forpligtelserne over på TV 2”. Information: “Eller omvendt”? Nissen: “Nå ja, det 
har jeg slet ikke tænkt på”.  
 
18.4. TV 2’s faldende reklameindtægter 
Som nævnt havde både DR og TV 2 særlige problemer op til starten af de mediepolitiske 
forhandlinger om et forlig for perioden 2001-2004. DR ville flytte til Ørestaden, og TV 2 kom i 
økonomiske problemer på grund af svigtende reklamesalg. Og det sidste skal jeg nu fortælle om. 
 
18.4.1.GRP og TRP 
TV 2’s reklameindtægter havde i perioden 1993-1997 udviklet sig på en måde, der må kaldes for 
“yderst tilfredsstillende” Se tallene i tabel 18.2.  
 
Tabel 18.2. TV 2’s reklameindtjening, andel af tv-reklameomsætningen samt andel af seertid i det kommercielle tv-
marked 1993-97 
 
    1993 1994 1995 1996 1997 
I mio. kr.   833 939 1056 1195 1280 
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Andel af markedet i %  77,3 73,3 70,2 69,9 68,6 
Andel af seertid 4+ år  77,7 73,7 72,9 69,9 68,0 
Andel af seertid 21-50 år  76,5 71,3 69,3 67,7 63,4 
 
På en femårig periode fra 1993 til og med 1997 var den samlede stigning i omsætningen på 53,7% 
og ca. 100 mio. kr. om året. Faldet i andelen af seertiden i to målgrupper – alle over 4 år og 
personer mellem 21 og 50 år – skyldes dels tilkomst af nye kommercielle kanaler (TV3+ og 
TvDanmark), dels en forbedret penetration hos den eksisterende: TV3 var gået fra 46% i 1993 til 
63,4% i 1997992. 
 
Det fremgår endvidere, at TV 2’s andel af pengene følger andelen af seertiden i det store univers – 
dvs. dem fra 4 år og opefter. Andelen af seertiden i det mindre univers (21-50 år) er imidlertid 
faldet relativt kraftigere end i det store, og det skulle vise sig at skabe problemer for TV 2.  
 
Årsagen er, at de, der i denne og den efterfølgende periode købte reklameplads hos TV 2, skiftede 
strategi. I tiden frem til omkring 1997 satsede køberne på at opnå stor dækning hos alle seere over 4 
år. Det kaldes GRP = Gross Rating Points. Én GRP er således kontakt til 1% af befolkningen over 4 
år. Den forøgede konkurrence på tv-reklamemarkedet via tilkomst af flere kommercielle tv-kanaler 
og den stigende professionalisering af dem, der solgte og købte reklamepladsen, ændrede det. I 
stigende grad var det ikke ’gammeldags’ reklamebureauer, der stod for købet, men specialiserede 
mediebureauer, der forlangte specialprodukter, hvad de nye kommercielle tv-kanaler satsede på at 
levere. F.eks. er målgruppen 21-50 år relativt set mere købedygtig end den samlede befolkning over 
4 år993. Derfor ønsker annoncørerne især at præsentere deres budskab for dem, og det vil de betale 
for. De køber derfor TRP’er dvs. Target Rating Points, der repræsenterer dækningen hos en bestemt 
afgrænset målgruppe. Én TRP er 1% af den definerede målgruppe. Det spiller ingen rolle, om andre 
personer eksponeres for reklamen, det betales der ikke for. Køber man en GRP for at nå en 
målgruppe, der hedder kvinder 15-50, kommer man til at betale mere end nødvendigt. 
 
Det medfører naturligvis, at de rent kommercielle tv-kanaler som TV3 og TvDanmark udelukkende 
forsøger at sende tv-programmer, der tiltrække de kommercielt attraktive målgrupper, f.eks. dem 
mellem 21 og 50 år994. Det må TV 2 ikke, da TV 2 via sine public service-forpligtelser er pålagt at 
sende programmer til hele befolkningen, uanset alder, køn og indkomster. 
 
I samme omfang som mediebureauer prioritere at købe TRP’er i særlige, snævre målgrupper, vil 
TV 2’s brede programmer blive mindre og mindre kommercielt interessante. TV 2’s forspring i 
seertal inden for alle målgrupper var imidlertid så stort i perioden 1993-1997, at denne forskel i 
efterspørgsel ikke slog igennem i indtjeningen. Men gradvist øgede de kommercielle konkurrenter 

 
992 Alle data fra KPMG-rapporten “TV 2’s indtægtsmuligheder på reklamemarkedet fra 1999 til 2004”. 
Kulturministeriet 13. september 1999 (KPMG 1999). I FM’s arkiv. 
993 Der kan naturligvis opstilles andre målgrupper. F.eks. kvinder 15-50 år, alle 15-30, osv. 
994 “Da TV 2 er klart den største station, vil det naturligvis være lettest at snuppe seere fra dem, siger Jesper Sehested 
Lund. TvDanmark vil satse på danske produktioner inden for genrerne underholdning, portrætter, interviews og 
dokumentarprogrammer. - Vi vil lave programmer for de målgrupper, som annoncørerne er interesseret i, dvs. folk 
under 50 år, og det gør man ikke ved at lave f.eks. Lykkehjulet”. TvDanmarks administrerende direktør kort før 
åbningen af TvDanmark til  Ritzau, 5. apr. 1997. kl. 15:35. Og endnu klarere i Fyens Stiftstidende den 4. Juli 1999: “Vi 
vil da gerne have folk over 50 år til at se vore programmer, men annoncørerne vil ikke betale. Seere over 50 sættes 
simpelthen til nul, og så får vi ingen indtægter. Vi er overladt til annoncørernes penge, og derfor går vi målrettet efter et 
yngre publikum, siger [Jesper Sehested Lund]”. 
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deres andel af de attraktive seergrupper, og det åbnede en sprække i TV 2’s dominans på 
reklamemarkedet. 
 
18.4.2. “Hollywood har tabt, Danmark har vundet” 
Ved slutningen af 1997 så situationen endnu rimeligt god ud for TV 2. TV 2’s salgsdirektør Henrik 
Dyring kunne således på bestyrelsesmødet den 24. november 1997 fortælle om en overraskende 
stigning i salget i november måned, som han dog ikke havde nogen særlig forklaring på. Han mente 
imidlertid, at mætningspunktet for reklamer i prime time var ved at være nået og bebudede derfor 
en prisstigning på 11%. Et forsøg på at indtjene det samme med færre reklamespots, som seerne var 
trætte af. Væksten i 1997 anslog han til at ende på 9,6% i forhold til sidste år, medens det ville gå 
langsommere i 1998. Han forventede her en vækst på 3,3%. Dvs. relativt set en drastisk nedgang995. 
 
TV 2 konkurrerede imidlertid ikke blot med de kommercielle spillere, men også med Danmarks 
Radio. Som nævnt flere gange var denne konkurrence hård, og i perioder var et samarbejde umuligt.  
Netop i 1997-98 voksede DR kraftigt i seertal, dels via den omtalte strategi med at flytte smalle 
programmer til DR2, dels ved satse bredt på populære programmer, der ledte op til Nyhedstimen fra 
kl. 21 til 22. 
 
Jørgen Flindt Pedersen omtaler situationen således i sin erindringsbog fra 2000 (Pedersen 2000): 
 
“Som modtræk [mod DR’s succes] besluttede vi i foråret 1998 at satse på en meget dansk og dyr 
strategi. Jeg formulerede til møde med pressen slagordet: ’Hollywood har tabt. Danmark har 
vundet.’[996] Vi var ’hele Danmarks Fjernsyn’ – med programmer, der skulle appellere til alle 
danskere. Vi havde gennem et stykke tid konstateret, at de udenlandske serier, som tidligere havde 
klaret sig fornemt i bedste sendetid, havde stadig sværere ved at få tilstrækkeligt høje seertal. Den 
type fjernsyn var der nu på mange kanaler. Vi havde samtidig konstateret, at det store antal seere 
ville se dansk fremstillet fjernsyn. Vi vidste, at det kunne gå ud over vores såkaldte demografi, at vi 
ville få flere seere, men relativt færre blandt de yngre målgrupper, Kommercielt var det et valg 
mellem pest og kolera – og ingen kunne på forhånd med sikkerhed sige, hvad der økonomisk ville 
give mest. Men jeg fandt, at for en public service-station i Danmark virkede den brede danske 
programflade som den rigtige” (s. 281). 
 
Resultatet af overvejelserne blev præsenteret for TV 2’s centrale bestyrelse på mødet den  15. juni 
1998. Hele efteråret ’98 ville i superprimetime kl. 20.00 – 22.00 udelukkende indeholde 
danskproducerede udsendelser, der “vil være rettet mod de brede målgrupper, det vil sige hele 
familien (forældre og børn). De smalle programmer må så placeres enten før eller efter super-prime 
time”997. Ole Fuglsang fra TV 2-regionerne fulgte op med at understrege, at “det [var] meget 
vigtigt, at TV 2 høstede den politiske goodwill, som var forbundet med en ren dansk aftenflade i 
efteråret”. 
 
18.4.3. - men passer det virkeligt? 
Strategien virkede over for DR, men slog fejl i forhold til de kommercielle marked og dermed 
indtjeningen på længere sigt. Den 18. november 1998 kunne Berlingske Tidende referere Henrik 
Dyring for, at “det er meget tydeligt, at vi har genvundet positionen i primetime, hvor DR ellers 

 
995 Referat af møde nr. 111 i den centrale bestyrelse for TV 2 den 24. november 1997, bilag B 1707, s. 4f. 
996 Slagordet faldt, da TV 2 på Kvægtorvet holdt den årlige sammenkomst med de uafhængige producenter på 
Producenternes Dag den 12. juni 1998. 
997 Referat af møde nr. 114 i den centrale bestyrelse for TV 2 den 15. juni 1998, bilag B 1737, s. 6-8. 
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havde stukket hovedet lidt op. Og det er dyrere [at sende danske programmer] end at købe billigere 
udenlandske serier”. Og hvis TV 2 derfor skulle  have råd til at fastholde sin position over for DR, 
måtte reklamepriserne endnu engang sættes op. Dyring bebudede et stigning på yderligere 7% i 
1999. 
 
Det var mediebureauerne naturligvis ikke glade for, fordi de mente, at TV 2’s programlægning slet 
ikke appellerede til de kommercielt attraktive seere – de 21-50 årige. “’Vi står over for et betydeligt 
ringere produkt end tidligere. Vi kommer simpelthen til at betale for, at [TV 2] skal opretholde 
deres public service-forpligtelse og det vil vi ikke være med til’, siger TV director hos 
mediebureauet TMP, Johan Boserup. […] TV3 og TvDanmark har succes i øjeblikket og [kan] i 
højere grad […] være et alternativ til TV 2’”. Boserup havde set TV 2’s programplan for 1999 og 
betegnede den i Berlingske Tidende som “kun marginalt bedre end dette efterårs plan, set med 
kommercielle øjne”. 
 
Henrik Dyrings offensive, offentlige melding dækkede dog over en skjult indrømmelse af, at Johan 
Boserup havde grund til sin kritik af TV 2’s program- og prispolitik. På det næste bestyrelsesmøde 
den 23. november 1998 oplyste Dyring, at reklamesalget ikke svarede til budgettet; der ville i 1998 
komme til at mangle 33 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 2,5%. Han forventede desuden 
en beskeden stigning i 1999 på kun 2,6%. Hertil føjede han følgende: 
 
“Et særligt problem for TV 2 er udviklingen i TV 2s andel af TV-seningen blandt seere i 
aldersgruppen 21-50 år. Her er TV 2s seerandel faldet fra 71,2% i 1994 til 62,4% i 1. halvår 1998 
og til 59,0% i 2. halvår 1998. Denne udvikling er betænkelig på længere sigt, da annoncørerne på 
denne baggrund må betale en højere pris på TV 2 for at ramme de kommercielt attraktive 
målgrupper”998. 
 
Umiddelbart fik Dyrings advarsel dog ingen effekt, TV 2 ændrede ikke sine programplaner for 
1999, og resultatet udeblev ikke. Den 19. marts oplyste Jørgen Flindt Pedersen i TV 2’s interne 
meddelelsesblad “Indeni”, at “vi bliver nødt til at nedjustere 1999-målene”, og på Producenternes 
Dag senere på måneden lød meldingen fra TV 2’s ledelse “Nu skal vi også have flere yngre seere, 
tak”. I starten af april justerede TV 2 derfor på 1999-budgettet999. 
 
Også uden for TV 2 havde man bemærket TV 2’s faldende styrke på det kommercielle marked. 
TV3-koncernens blad Markedsnyt fra april 1999 havde på baggrund af Gallups TV-Metersystem 
opstillet følgende tal for uge 1-11: 
 
Tabel 18.3. Seerandele 15-50 år 1998 og 1999, hele landet 
 
   TV 2  TV3/3+  TvDK  
Uge 1-11, 1998  63  24  13 
Uge 1-11, 1999  58  26  17 
 
Tabel 18.4. Andel af leverede TRP, personer 15-50 år, hele landet 
   TV 2  TV3/3+  TvDK  
Uge 1-11, 1998  50  28  22 
Uge 1-11, 1999  38  41  21 

 
998 Referat af møde nr. 116 i den centrale bestyrelse for TV 2 den 23. november 1998, bilag B 1755, s. 6. 
999 Forløbet refereret efter informationschef Anders Krarups oversigt over “Hændelser og sager 1993-1999”, skrevet 
den 15. september 1999 til bestyrelsesformand Jens Bilgrav-Nielsen. I FM’s arkiv. 
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Konklusionen var klar, om end naturligvis partisk: “TV 2s kommercielle værdi er vigende. Det 
skyldes den forædling af TV-reklamen, som det stadig mere modne danske Tv-marked kræver” (s. 
1). 
 
Den 16. april 1999 kunne Ekstra Bladet fortælle, at Jørgen Flindt Pedersen havde indkaldt 
medarbejderne på Kvægtorvet til et orienterede krisemøde. Jeg citerer fra starten af den lange 
artikel, der havde rubrikken “TV 2 i kæmpe krise – skal spare 90 mio. kr.” 
 
“Kvægtorvet skal spare 90 mill., fordi seerne er for gamle. Mens ledelsen på TV2 har snorksovet, er 
TV3 og TvDanmark løbet med reklamekronerne. Derfor skal tv-stationen nu spare 90 mio. kroner 
over to år - eller cirka tre pct. af budgettet - og det kan betyde fyringer. - Vi tjener simpelt hen 
mindre, end vi havde regnet med, erkender TV2 's informationschef Anders Krarup: - Det er 
reklameindtægterne, der udebliver, fordi vi ikke har nok tv-seere mellem 21 og 50 år. Og vi taber 
terræn til TV3 og TvDanmark, som målretter deres programmer til denne seergruppe. Problemet for 
TV2 er paradoksalt nok de mest loyale seere. De er for gamle. Reklamefolkene vil nemlig i kontakt 
med unge familier, der køber masser af sæbe, cornflakes, bleer og biler. Derfor har TV2 -ledelsen 
for nylig besluttet, at programmerne i fremtiden skal skræddersys til den attraktive målgruppe. Men 
her og nu skal der spares”.  
 
Næste nummer af Mandag Morgen, der udkom den 19. april, bragte en omfattende analyse af TV 
2’s dilemma på siderne 24-29. Rubrikken var “TV 2 vil have flere licens-penge efter fald i 
reklameindtægter”.  
 
Jørgen Flindt Pedersen medgav, at der ikke længere var vandtætte skotter mellem tv-stationen og 
reklamesalget. Tidligere var det to selvstændige enheder, men ved 1996-medieftalen blev de slået 
sammen til én. “Så begyndte vi selvfølgelig at snakke mere sammen. Men vi opfatter os stadig som 
broadcasteren, der har ideer om, hvilke programmer vi skal sende. Bagefter går vi ud og sælger 
reklamer ud fra det fastlagte programudbud. Det gik, så længe vi havde den dominerende position 
på tv-reklamemarkedet, hvor konkurrencen fra TV3 og TvDanmark var begrænset. Nu er den 
situation ændret” (s. 26). Han oplyste, at fokus i fremtiden vil blive ændret mod de kommercielle 
kanaler for at fastholde reklameindtjeningen i modsætning til tidligere, hvor DR var 
hovedmodstanderen. “Nu skal vi i højere grad sikre, at vores programmer retter sig mod 
målgruppen mellem 21 og 50 år. Men det skal fortsat være kvalitet og mest muligt dansk”. 
 
Mandag Morgen noterede, at dette med sikkerhed af kritikere ville blive udlagt som, at TV 2 nu 
bliver mere kommerciel på bekostning af hensynet til public service-forpligtelserne. Det mente 
Jørgen Flindt Pedersen dog ikke. “Vi ser ikke nogen konflikt. Vi bliver ikke mere kommercielle i 
den forstand, at TV 2s programflade kommer til at ligne Tv3 og TvDanmark. Der er mange måder 
at nå den aktuelle målgruppe på” (s. 26). 
 
Med hensyn til en forøgelse af licensmidlerne oplyste Jørgen Flindt Pedersen, at TV 2 vil forsøge at 
klare sig selv indtil udløbet af licensforliget til næste år. Men når de mediepolitiske forhandlinger 
starter til efteråret 1999, vil TV 2 foreslå, at der nedsættes en ny Regnegruppe, der skal se på 
behovet for øget licens til TV 2 (s. 24). Han pegede i den forbindelse på, at der under 
medieforhandlingerne sidste gang også blev taget hensyn til den ændrede konkurrencesituation ved 
fordeling af licenspengene. Således øges TV 2’s andel næste år fra 13,5% til 15%, oplyste han. 
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Ud over besparelser og ændret programprofil ville TV 2 også sætte ind på reklamesalget. Mandag 
Morgen oplyser, at alle de kommercielle tv-stationer giver betydelige rabatter i forhold til de 
officielle listepriser, men at de holder oplysningerne tæt til kroppen, og at de betragtes som 
forretningshemmeligheder. Rygterne svirrer derfor. Ugebrevet fortsætter med denne centrale 
oplysning: 
 
“Til de mere sikre oplysninger hører, at TV 2 i marts var i markedet med uhørt aggressive pristilbud 
til annoncører, som allerede havde købt ind hos de øvrige tv-stationer. TV 2 tilbød at matche de 
priser, annoncørerne betaler hos TV3 og TvDanmark, som i gennemsnit er 10 til 20 pct billigere 
end TV 2. TV 2 har ellers udmeldt en generel stigning i priserne på 7 pct for 1999. Men kun få 
branchekyndige tror, at prisen holder. Meget tyder på, at TV 2 også de kommende måneder må 
skrue priserne nedad for at få solgt mere reklametid” (s. 28). 
 
Og ganske rigtigt. Børsen skrev således den 18. maj 1999:  
 
 “TV2 starter priskrig[.] Annoncørerne kan vente billigere tv-reklamer. TV2 drager nu 
konsekvensen af stationens dramatiske tab af markedsandele i den første del af året ved at lægge op 
til priskrig. Selvom salgs- og marketingdirektør Henrik Dyring tidligere ikke har været indstillet på 
at føre priskrig, lægger han nu ikke skjul på, at TV2 vil kæmpe for sin markedsandel ved at optræde 
aggressivt på markedet. Han har allerede udsendt tilbud for juni, juli og august, og han udelukker 
ikke, at den aggressive prissætning vil fortsætte i resten af året. ’Når TV2 lægger op til priskrig, må 
TV3 og TvDanmark indiskutabelt følge med. Bedre er deres produkt heller ikke, så alt tyder på, at 
vi er på vej ind i en priskrig,’ siger adm. direktør Morten Christiansen fra mediebureauet Carat”. 
 
Denne priskrig, der fortsatte i de følgende år, kom senere til at indgå i TvDanmarks klage til EU-
Kommissionen (afsnit 21.4.3) og til de danske konkurrencemyndigheder (afsnit 18.13 og 20.4.3). 
 
18.4.4. Spareplanen 
Den 12. maj 1999 blev en af TV 2’s sorteste dage. Direktionen runddelte et fire siders dokument til 
alle medarbejdere og til TV 2-regionernes bestyrelsesformænd og direktører1000. De hidtidige 
meldinger om besparelser på ca. 90 mio. kr. var ikke tilstrækkelige. Nu var beløbet vokset til 143 
mio. kr., der skulle skæres bort i løbet af 1999 og 2000. Målet var, at TV 2 skulle opfylde de krav, 
der i 1997-bekendtgørelsen var sat angående den fri egenkapital: den skulle være på mindst 100 
mio. kr. ved udgangen af 1999 og mindst 200 mio.kr. ved udgangen af 2000 (se afsnit 13.19.10.9). 
Tiltagene var følgende: 
 
• Besparelser på tilsammen 143 mio. kr., der blev fordelt med 33 mio. kr. til TV 2-regionerne og 
110 mio. kr. til TV 2/Danmark. Regionernes bestyrelser måtte selv bestemme, hvorledes målet blev 
nået. TV 2/Danmark fordelte sin besparalse ved at skære 50 mio. kr. i programudgifterne, 30 mio. 
kr. til øvrige udgifter i afdelingerne og 30 mio. kr. ved fyringer. 
 
Nedskæringerne i programudgifterne skulle især ramme dansk entrepriseproduktion. Derfor mere 
international fiktion i prime time. Aflysning af transmissioner fra bl.a. cykelløbet “Danmark Rundt” 
og udsættelse af visningen af de næste tretten afsnit af Morten Korch-serien. 
Afdelingsbesparelserne skulle ramme alt fra linie-omkostninger til møder, rejser og kontorudstyr. 
Der nedlægges endeligt 70 stillinger, og afskedigelsesbrevene underskrives den 8. juni. 

 
1000 “143 mio. kr. skal spares. En oversigt over TV 2s besparelser for årene 1999 og 2000”. Odense 12. maj 1999. 
Underskrevet af Jørgen Flindt Pedersen, Peter Parbo og Henrik Dyring. I FM’s arkiv. 
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• TV 2 skulle ændre programstrategi. “Vi skal have flere seere mellem 21 og 50 år. Det er den 
gruppe, der er kommercielt interessant, og som 80 procent af TV-reklamekøberne efterspørger. Det 
skal ikke ske ved at lave ungdoms-TV, men ved at forynge de nuværende programmer og at tænke 
yngre ind i programudviklingen”. 
 
• TV 2 skal sælge mere. Det skal ske via den nævnte ændring af programplanen, men også ved en 
stærkere priskonkurrence med TV3 og TvDanmark. Detaljerne kunne ikke beskrives af 
konkurrencemæssige årsager. 
 
En vigtig pointe i planen var, at direktion og bestyrelse “ville klare sig selv” inden for de udmeldte 
statslige finansieringstilskud. Derfor rummede planen intet ønske om flere licenspenge i denne 
forligsperiode, og besparelserne skulle være realiseret inden den næste gik i gang, 1. januar 2001. 
 
Derfor indgår TV 2’s svækkede position i 1999 og 2000 ikke i TV 2-virksomhedens  udspil til de 
mediepolitiske forhandlinger. Det udspil ser jeg nærmere på i næste afsnit. 
 
18.5. TV 2’s mediepolitiske oplæg 
Som fortalt i afsnit 18.3.2 havde kulturministeren den 11. marts 1999 skrevet til DR og TV 2 og 
bedt om dels deres ønsker til licens i 2001-2004, dels deres beregninger af de kommende 
reklameindtægter og dels skulle de angive særlige ønsker til de lovgivningsmæssige ændringer i en 
ny medieaftale. 
 
TV 2 sendte som DR sit oplæg den 29. april 1999, og det har en ejendommelig forhistorie, som jeg 
kort skal omtale her.  
 
18.5.1. Forhistorien 
Da TV 2 søsatte “Den 5. model” den 23. juni 1997 indgik det, at der i 2001 skulle igangsættes en ny 
digital tv-kanal (se afsnit 17.11.2). TV 2-regionerne skulle spille en væsentlig rolle i kanalen, og 
den skulle bestå af danske programmer, der i videst muligt omfang skulle produceres af tv-
regionerne. 
 
Jeg antydede dengang, at planen – der blev annonceret under rubrikken “TV 2 og regionerne indgår 
historisk aftal om fremtiden” – måske mest havde et taktisk formål, nemlig at knytte TV 2-
regionerne stærkere til TV 2/Danmark for at undgå en privatisering. 
 
Det er naturligvis ikke til at vide, om denne antydning er korrekt, men det er påfaldende, at der ikke 
synes at være klare spor af, at TV 2/Danmark har taget initiativ til at få planen realiseret efter, at 
forligspartierne havde opgivet at privatisere TV 2 i 1997. 
 
TV 2-regionerne tog imidlertid planen alvorligt, og Skouby-rapporten (afsnit 18.2.3) og den senere 
tilføjelse til 1996-medieforliget fra 15. december 1997 (afsnit 18.2.5) satte for alvor gang i deres 
bestræbelser for at få den digitale tv-kanal, der var stillet dem i udsigt. 
 
Tre regionale direktører indledte et udredningsarbejde for at skabe grundlag for TV 2’s kommende 
ønsker til en ny mediepolitisk aftale. Det var Tim Johnson fra TV Syd, Bent Bjørn fra TV 2/Nord 
og ikke mindst Jan Jørgensen fra TV 2/Bornholm. I løbet af 1998 skrev de en række arbejdspapirer, 
der konkretiserede planerne om en ny digital TV 2-kanal, som de døbte TV 2-2. 
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Denne idé blev første gang nævnt for den centrale bestyrelse på dens møde den 15. juni 1998. Som 
punkt 3 på dagsordenen stod “Det næste medieforlig”, og under drøftelsen henviste Jørgen Flindt 
Pedersen til, at han og formanden Lone Kühlmann havde haft møde med kulturminister Elsebeth 
Gerner Nielsen om TV 2’s andel af licensen i det kommende medieforlig. Flindt og Kühlmann 
havde forsøgt at argumentere for en forøgelse af TV 2’s andel ved at henvise til især tre forhold: 
 
- TV 2 har betydeligt færre midler til tv-programvirksomhed end DR (ca. 500 mio. kr.) 
-  reklamerne har nået mætningspunktet; 
- ekstra midler er nødvendige for at opbygge en ny digital kanal sammen med regionerne (ca. 200 
mio. kr.) 
 
Referatet fortsætter: 
 
“Mødet med kulturministeren havde som hovedformål at fastholde TV 2s licensandel i år 2000 på 
15% af det samlede licensprovenu. Dertil kom, at TV 2 fremkom med et helt nyt programtilbud til 
seerne i forbindelse med digitaliseringen af sendenettet. Det skal være en kanal, som er præget af 
regionerne, og som ikke er underlagt seertals- og tidstyrani, - et kulturpolitisk fremstød for 
et ’forsamlingshus-TV’, som skal være nærdemokratisk og licensfinansieret. Formanden 
fremhævede, at ministeren var meget ’tændt’ på TV 2s idéoplæg. Spørgsmålet er, om ideen kunne 
overbevise de mediepolitiske beslutningstagere”1001. 
 
Det mente Erling Fugl fra TV 2/Lorry bestemt, TV 2 kunne. “De regionale TV 2-virksomheder har 
særlige politiske muligheder for at argumentere for en licensforhøjelse til TV 2” (s. 10). 
 
Endnu en opmuntring for de tre regionale direktører. Over sommeren arbejdede de videre og sendte 
derefter en række arbejdspapirer til TV 2/Danmarks økonomidirektør Peter Parbo, der skrev dem 
sammen, bistået af chefsekretæren Kirsten Larsen1002. Resultatet, som den administrerende direktør, 
Jørgen Flindt Pedersen, ikke synes at have haft meget med at gøre, blev første gang præsenteret for 
bestyrelsen på dens møde den 23. november 1998 med titlen: “TV 2 efter år 2000. TV 2s ønsker til 
det kommende medieforlig”1003.  
 
18.5.2. Dokumentets indhold 
Det første jeg bemærker, er tidspunktet for fremlæggelse af dokumentet i bestyrelsen, nemlig 
slutningen af november 1998. Det sker godt fire måneder før, Elsebeth Gerner Nielsen beder om 
DR’s og TV 2’s ønsker til det kommende forlig i marts 1999. Årsagen var dels TV 2-regionernes 
interesse i at presse på for at få den nye digitale tv-kanal, dels at TV 2’s centrale bestyrelse skulle 
gå af den 1. januar 1999. Bestyrelsen var måske af dén årsag meget fokuseret på de helt aktuelle 
problemer. Og lige på det tidspunkt stod slagsmålet om P4 øverst på den mediepolitiske dagsorden 
(jfr. afsnit 18.2). 
 
Dernæst vil jeg fremhæve, at det i dokumentet kraftigt understreges, at det er et oplæg fra TV 
2/Danmark og TV 2-regionerne, ikke fra TV 2/Danmark alene, som det var tilfældet med Gråbogen 
fra februar 1995 (se afsnit 13.19.1). Årsagen er flerfoldig. TV 2-regionerne frygtede, at en 

 
1001 Referat af møde nr. 114 i den centrale bestyrelse for TV 2 den 15. juni 1998. B 1737, s. 9. 
1002 Bekræftet af Jan Jørgensen i mail til Frands Mortensen 11. september 2009. I FM’s arkiv. 
1003 Referat af møde nr. 116 i den centrale bestyrelse for TV 2 den 23. november 1998, bilag B 1745a med initialerne 
PP/KL. 
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privatisering af TV 2/Danmark ville kaste dem i armene på Danmarks Radio, hvad de alle 
betragtede som en ulykke1004. TV 2/Danmark mente omvendt, at en tæt samling af TV 2-regionerne 
og TV 2/Danmark ville udelukke den privatisering, som flertallet på Kvægtorvet også afviste1005. 
Det kunne endvidere se ud til, at netop regionernes særlige forhold til de nye digitale muligheder 
var det bedste argument for en licensforhøjelse til TV 2-systemet. Og endelig var størstedelen af 
dokumentet formuleret på grundlag af udkast fra de tre regionale direktører. 
 
Dokumentet opstiller på side 4 en prioriteret ønskeliste til det kommende medieforlig: 
 
• Ingen privatisering. TV 2-stationerne skal fastholdes i den nuværende form som offentligt ejede 
public service-virksomheder. 
• Fortsat blandingsfinansiering. Sikkerhed for fortsat finansiering af en kvalitetspræget 
programflade af samme omgang som nu i hele den kommende periode. 
• Etablering af en ny, terrestrisk digital tv-kanal. 
• P4 til TV 2. 
• Afvikling af TV 2’s etableringsgæld. 
 
Resten af dokumentets 15 sider + de 11 bilag på tilsammen 25 sider fremlægger argumenter for 
disse ønsker. 
 
Udgangspunktet er dels TV 2’s egen historie, dels de sædvanlige trusler: den teknologiske 
udvikling og de multinationale kommercielle selskaber. 
 
TV 2’s egen historie buges til at vise, at alle målene med etablering af TV 2-systemet er nået:  
 
- der er nu konkurrence mellem to uafhængige, offentligt ejede stationer inden for alle væsentlige 
genrer; 
- de otte regionale stationer har med deres store seertække på overbevisende måde demonstreret 
deres betydning for nærdemokratiet i Danmark; 
- det private produktionsmiljø er vokset og leverer nu 70% af TV 2’s program-produktion; 
- de to public service-stationer står for 70% af danskernes sening “og [har] holdt den hele tiden 
forstærkede konkurrence fra udenlandsk ejede kanaler i skak” (s. 5). 
 
”Den særlige danske models første ti år har dermed været en bragende succeshistorie” (s. 5). 
 
Men – “med digitaliseringen og den intensiverede internationalisering er der nu igen nye store 
udfordringer til dansk public service-TV” (s. 6). 
 
Derfor skal TV 2 intensivere samarbejdet mellem den landsdækkende virksomhed og de otte 
regionale stationer for at levere endnu mere vedkommende dansk tv til danskerne1006. 
 

 
1004 Jfr. Karlo Christensens afsnit “Hvorfor ikke til DR?”, der beskriver TV 2-regionernes situation i slutningen af 
1990erne, og som starter med ordene: “TV2-regionerne ville med al magt forhindre, at de blev lagt over til Danmarks 
Radio”, s. 160-64 i Christensen 2008. 
1005 Flertallet – men ikke økonomidirektør Peter Parbo. 
1006 Som det ses slår også TV 2 – som DR i afsnit 18.3.3.5 – hårdt på de nationale strenge. 
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TV 2 vil øge indsatsen for at udvikle dansk underholdning og fiktion “for at yde et selvstændigt og 
vægtigt bidrag til at skabe gode danske fortællinger og dermed fælles kulturelle billeder i 
konkurrence med mængden af ’fast-food’-produkter udefra” (s. 6). 
 
TV 2 vil endvidere som det største elektroniske nyhedsmedie bidrage til “at sikre uafhængighed, 
alsidighed og kvalitet i den demokratiske debat i Danmark og hindre, at det bliver udenlandske 
mediekoncerner som eksempelvis Disney, Bertelsmann, Kirch og News Corp., der sætter 
dagsordenen” (s. 6). – Hermed havde dokumentet nævnt en række af de store ikke-nordiske 
koncerner, der kunne tænkes at erhverve et privatiseret TV 2. 
 
Endelig skulle TV 2 selv gå i front med at udvikle den ny digitale teknik. “Med en ny digital kanal, 
som i høj grad er baseret på regionerne, [vil TV 2] levere et værdifuldt bidrag til dansk 
nærdemokrati og til, at mange flere kan få adgang til mediet på nye interaktive måder” (s. 6). 
 
Licensen til TV 2 – hvis størrelse ikke beregnes eller anslås i dokumentet - “er med til at sikre en 
række af disse goder” (s. 6).  
 
Når der ikke i dette oplæg gås mere i detaljer med eventuelle licensønsker til TV 2/Danmark 
skyldes det utvivlsomt, at det var Peter Parbo, der havde stået for redigering og sammenskrivning. 
Parbos holdning, som der ikke blev viftet med i offentligheden (fordi TV 2 officielt gik ind for 
blandingsfinansiering), var bl.a. kommet klart til udtryk på TV 2’s møde med Den Radikale 
Folketingsgruppe på Kvægtorvet den 27. maj 1995. Marianne Jelved havde her irettesat Parbo, der 
havde udtrykt tvivl om det sunde i at have licens ved siden af en kommerciel finansiering. “Om vi 
så skal proppe den ned i halsen på dig Parbo, så skal vi nok sørge for, at TV 2 får licens!”1007. 
 
Formodentlig af denne årsag står der ordret om TV 2’s ønske til økonomien i perioden 2001-2004: 
“At sikre den fortsatte finansiering af en kvalitetspræget programflade i det nuværende omfang i 
hele den kommende licensforligsperiode”. Det kan jo både betyde mere licens og flere 
reklamepenge. Reklamepengene kunne komme fra lempeligere reklameregler (øl, vin, 
håndkøbsmedicin) og fra mere smidige sponsorregler. Desuden var der via den digitale teknik 
måske mulighed for en form for brugerbetaling. Disse ganske vigtige detaljer er imidlertid slet ikke 
berørt i oplægget.  
 
18.5.3. Nej til privatisering – ja til digitalisering 
To problemkomplekser omhandles særlig detaljeret i dokumentet – privatiseringen og den nye 
digitale tv-kanal. 
 
Dokumentet nævner, at et af de argumenter, der ofte er anført for en privatisering, er ønsket om det 
rene snit eller klare linjer. Blandingsfinansiering skulle være af det onde og ganske usædvanlig; ren 
licensfinansieret og ren kommerciel finansieret radiofoni det gode og normale. Det er imidlertid 
ifølge dokumentet ikke korrekt, langt størstedelen af de tv-stationer, der er medlemmer af EBU er 
blandingsfinansieret. Bilag 1 opregner 30 stationer, hvoraf kun fire er fuldt licensfinansierede 
(BBC, DR, NRK og SVT). 
 

 
1007 Omtalt i Pedersen 2000, s. 274. Min lidt ændrede formulering skyldes Frands Mortensen referat af mødet, som han 
deltog i. I FM’s arkiv. Her findes også datoen. 
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I den næste række af argumenter går dokumentet ud fra, at en privatisering ikke kan gennemføres, 
uden at TV 2-regionerne adskilles organisatorisk fra TV 2/Danmark, og at deres programmer 
fjernes fra programfladen.  Jfr. gennemgangen af Model 1 i afsnit 17.10. 
 
En privatisering vil derfor ødelægge grunden til TV 2’s succes: “den tætte integration og det nære 
samarbejde mellem de regionale nyhedsredaktioner og den landsdækkende nyhedsredaktion, de 
regionale udsendelser, de regionalt producerede landsdækkende udsendelser og de øvrige 
landsdækkende udsendelser” (s. 8). – Ikke nogen undervurdering af samarbejdet. 
 
Hvis TV 2 privatiseres og monopolet på public service-tv genskabes, vil det “klart svække de 
nationale TV-virksomheders mulighed for at fastholde positionen i en digital tidsalder”. 
 
Der findes endvidere ingen konkurrencemæssige begrundelser. TV 2 “har dokumenteret sin 
konkurrenceevne som landets største tv-station gennem ca. ti år”. Hensynet til øget effektivitet kan 
ikke anvendes. En opsplitning af tv-systemet, der er en konsekvens af en privatisering, vil tvært 
imod svække konkurrenceevnen. 
 
Endelig afviser dokumentet privatiseringen med det argument, at et privat TV 2 næppe kan 
opretholde medlemskab af EBU. Derved svækkes nyhedsformidlingen, og adgangen til store 
sportsbegivenheder som Tour de France og EM i fodbold bliver vanskelig (s. 10). 
 
Alt dette må betragtes som en defensiv strategi – TV 2 ønsker status quo. På det offensive område 
findes ønsker om P4 til TV 2 og en ny digital terrestrisk tv-kanal i en særlig aftapning.  
 
P4-problemet skal jeg ikke gennemgå igen. Her er ingen nye argumenter i forhold til det, der er 
anført i afsnit 18.2. 
 
Det er der derimod i forhold til den nye digitale tv-kanal, TV 2-2. Her er en ny og omfangsrig 
argumentation på i alt 13 sider og dokumentets tyngdepunkt.  Anprisningen består dels af en 
gentagelse af de centrale argumenter for digitaliseringen i 1996-medieforliget og i Skouby-
rapporten, dels af opstilling af rammer for den nye kanals implementering, finansiering og 
programindhold. 
 
Kernen og trækkraften i udbygningen af den digitale kanal skal programmæssigt og organisatorisk 
være de regionale tv-stationer. Det sker i troen på, at det nære tv spiller en væsentlig rolle i et 
samfund, der på andre områder bliver mere og mere internationaliseret. “Der skal være plads til 
regionale elektroniske forsamlingshuse og transmissioner af vigtige beslutninger og debatter i 
kommunalbestyrelser, amtsråd og Folketinget” (s. 12). Nærhed er det første nøgleord. 
 
Det næste er interaktiv undervisning. Dokumentet mener, at den digitale kanal skaber mulighed for 
interaktivitet, både til det nære demokrati, men især til udbygning af undervisningen “både i et 
dansk og et europæisk perspektiv” (s. 12). Kanalen kan “bringe videregående uddannelser til 
udkanterne af Danmark”.  
 
Det tredje nøgleord er tid nok. Konkurrencen mellem de eksisterende kanaler betyder, at de alle må 
tage hensyn til et effektivt flow igennem programfladen.“Den nye kanal skal have mulighed for at 
gå i dybden ikke bare i de debatter, der finder sted, men også ved at tage sig tid til at dyrke de 
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nicher, som er i kunstens, kulturens, livsanskuelsens og sportens verdener” (s. 13). Daglig sendetid 
er 15.00-24.00 
 
Det fjerde nøgleord er innovativ, kreativ udvikling. Digitaliseringen skaber nye muligheder for 
interaktivitet, “som vil blive efterspurgt af det danske erhvervsliv på en dansk platform” (s. 13). Det 
handler om arbejdspladser og teknologisk udvikling, men også om “at bevare den danske kultur i 
den digitale fremtid”. 
 
Finansieringen kunne skabes ved at anvende et eller flere af følgende elementer: licens, reklamer, 
tilskud fra det offentlige til undervisning, EU-støtte, pay per view og abonnementsbetaling.  
Dokumentet medgiver, at der dog er en beskeden efterspørgsel i øjeblikket, og at 
reklamefinansiering derfor næppe er en mulighed. Det samme gælder abonnements- og pay per 
view-betaling. Tilbage er da kun en eller anden form for offentlig finansiering. 
 
Dokumentet anfører, at de årlige omkostninger til at drive den nye digitale kanal bliver 300 mio.kr. 
(s. 14), hvoraf de 201 mio. kr. skal anvendes til programmer. På indtægtssiden skal 200 mio. kr. 
komme fra ekstra licens – ud over det, der tilfalder TV 2 i 2000. Resten skal skaffes fra andre 
finansieringsilder. Dokumentet er ikke meget præcist på dette område, ligesom der ikke findes 
overslag over etableringsomkostninger. Budgettet ender med årlige underskud på 45 mio. kr. (bilag 
3, side 1). Det oplyses ikke, hvordan underskuddet skal finansieres. 
 
Implementeringsplanen forudsætter, at Folketinget beslutter at igangsætte jordbaseret digitalt tv 
ultimo 1998 (bilag 6). I 1999 afsluttes feltforsøg, og Folketinget sikrer de økonomiske muligheder 
for, at TV 2 kan betale for en digitalisering af UHF-nettet samt for skabelse af programindholdet til 
TV 2-2. I 2000 udbygges UHF-nettet til at kunne håndtere digitalt tv i hele landet, og de udlånte 
analoge frekvenser i København og Nordjylland inddrages, således at hele landet kan se digitalt TV 
(bilag 6)1008. Nyt medieforlig starter 1. januar 2001, og “vi forventer at søsætte TV 2-2 efter 
indgangen til år 2001, når vi er færdige med den interne digitaliseringsproces”. 
 
De onde vil ærgre sig over, at dette projekt ikke blev sat i gang. De gode vil gælde sig. 
 
18.5.4. Bestyrelsens drøftelse af oplægget 
Den centrale TV 2-bestyrelse havde dokumentet på dagsordenen ved sit sidste møde den 23. 
november 1998. Dokumentet omtales her som Hvidbogen og havde nu titlen: “TV 2 efter år 2000. 
TV 2s ønsker til det kommende medieforlig”. Det er det slappeste og mindst konkrete oplæg til 
mediepolitiske forhandlinger, TV 2 indtil da havde leveret. 
 
Umiddelbart efter Dyrings orientering af bestyrelsen om de begyndende seermæssige og 
økonomiske problemer (afsnit 18.4.3), drøftede den ifølge referatet Hvidbogen. Parbo indledte med 
at fortælle, at den ville blive suppleret med et afsnit om brugerbetaling og om udviklingen i EU’s 
initiativer på medieområdet. 
 
Bestyrelsen var tilfreds med Hvidbogen og mente, at det var en god sammenskrivning af de 
grundlæggende synspunkter angående TV 2’s udvikling. Den var “et værdigt punktum for 
bestyrelsens arbejde” (s. 7). Dog kunne bestyrelsen ønske endnu en gennemskrivning, så budskabet 
blev klarere og dermed “forstået af flest mulige beslutningstagere”. Endelig besluttede bestyrelsen, 

 
1008 Hvis det var sket, ville ca. 1/3 af danskerne ikke kunne se det analoge tv, de var vant til. Jfr. problematikken om den 
tredje tv-kanal afsnit 13.15. 
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at Per Magid – der som den eneste skulle fortsætte i den nye bestyrelse – over for denne skulle 
redegøre for den afgående bestyrelses arbejde med hvidbogen. Det blev slutteligt aftalt, at 
“Hvidbogen skulle sendes til Kulturministeriet, de mediepolitiske ordførere og Folketingets 
kulturudvalg.  Sideløbende hermed promoveres hvidbogen af TV 2 med henblik på en bred 
offentlig omtale” (s. 7). 
 
Hvidbogen kom på denne måde ikke til at indeholde noget om de økonomiske problemer, der så 
småt var ved at udvikle sig. Måske troede bestyrelsen ikke på Dyrings implicitte advarsel, måske 
anså den sit arbejde for afsluttet og kunne derfor overlade behandlingen af de måske kommende 
økonomiske problemer til den næste bestyrelse. Årsregnskab for 1998 så ikke dårligt ud på trods af 
de manglende 33 mio. kr. Et overslag tydede på et overskud på mellem 75 og 100 mio. kr. 
 
Jeg vil endvidere pege på, at den administrerende direktør Jørgen Flindt Pedersen befandt sig i en 
personlig krise, der uden tvivl nedsatte hans opmærksomhed og initiativkraft i forhold til TV 2. Det 
kan være en af forklaringerne på, at Hvidbogen er helt uden visioner for TV 2/Danmark’s 
programudvikling, og at den derfor heller ikke har ønsker om finansiering heraf. Den 
administrerende direktør for TV 2 havde på dette tidspunkt en afgørende rolle at spille i forhold til 
programpolitikken, hvorfor en personlig krise kunne udvikle sig til en institutionel krise. TV 2 
havde ingen “tv-direktør” men derimod to økonomiske direktører ved siden af den administrerende 
direktør. Det var økonomidirektøren Peter Parbo og salgs- og marketingdirektøren Henrik Dyring. 
Det var velkendt, at Parbos spidskompetence ikke lå på det programmæssige område, og Dyring 
måtte nærmest ikke forholde sig til programmerne. Der skulle ifølge lovens ånd være vandtætte 
skotter mellem reklamesalg og programplanlægning. 
 
Udvikling og indkøb af programmer var placeret hos programchefen Bo Damgaard, medens 
konstruktion af programplanen – the schedule – blev varetaget af programplanchefen Lars Grarup. 
Og hvad er det vigtigste: at få produceret gode programmer eller at få programmerne placeret på 
den rigtige måde i forhold til seermønstrene? Eller at få produceret programmer, der passer ind i the 
schedule? 1009. Den centrale trekant i enhver tv-station, der skal tjene bare nogle af sine penge på det 
kommercielle marked, dannes af relationerne mellem salg af reklameplads, gode programmer og 
den rigtige programplacering. Magtcentrummet i denne trekant var tomt i den daværende 
ledelsesstruktur, kun den administrerende direktør kunne udfylde det, og denne var som nævnt i 
krise. 
 
Jørgen Flindt Pedersen fortæller oprigtigt om det i sin erindringsbog Hjerteblod (Pedersen 2000).  
 
I foråret 1998 mærkede Jørgen Flindt Pedersen de første symptomer på, at der var noget galt med 
hjertet. Hen over sommeren blev han medicinsk behandlet, men i oktober 1998 blev det konstateret, 
at hjertet var så dårligt, at en by-pass operation var nødvendig. Det skulle ske snarest. Jørgen Flindt 
Pedersen var chokeret og kom sandsynligvis i eksistentiel tvivl. Fokus blev flyttet fra arbejde til 
familien, hustruen og børnene. Operationen blev fastlagt til den 3. december, og det er forståeligt, 
hvis han i denne periode ikke havde overskud og lyst til at nytænke den samlede programflade og 
dens fornyede indhold og samtidigt gå i clinch med de både strukturelle og økonomiske problemer, 
der kunne skimtes.  
 

 
1009 Se herom f. eks. Søndergaard 2003. 
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Efter den vellykkede operation fulgte en rekonvalescens, og Jørgen Flindt Pedersen var først tilbage 
på Kvægtorvet engang i februar måned 1999.  I den mellemliggende tid var hans funktioner blevet 
varetaget af Parbo og Dyring i fællesskab uden nogen klar ansvarsfordeling mellem dem. Den nye 
bestyrelse med Jens Bilgrav-Nielsen som formand var tiltrådt den 1. januar 1999 – vel nærmest på 
det værst tænkelige tidspunkt. Bestyrelsen skulle naturligvis først lige finde sine ben, inden den 
kunne træffe kraftige beslutninger. Bilgrav havde f.eks. ingen erfaring med ledelse af en 
medievirksomhed, der fungerede delvist på kommercielle præmisser. 
 
Under rekonvalescensen havde Jørgen Flindt Pedersen besluttet at stoppe som chef for TV 2, når 
hans ansættelsesperiode udløb ved næste årsskifte, og det meddelte han den nye bestyrelsesformand 
ved sin tilbagekomst. Umiddelbart foretog Jens Bilgrav-Nielsen sig dog intet, og Jørgen Flindt 
Pedersen fortsatte i sit job, men sandsynligvis med et svagere fokus og nedsat engagement. 
 
På grundlag af de oplysninger, jeg er i øjeblikket er i besiddelse af, er det min opfattelse, at disse 
uheldige sammentræf af både strukturel, ledelsesmæssig og personlig karakter er forklaringen på 
det svage mediepolitiske oplæg, TV 2 endte med at levere til de politiske beslutningstagere og den 
brede offentlighed. 
 
Der blev nemlig kun foretaget meget små justeringen i Hvidbogen i tidsrummet fra november 1998 
til april 1999, hvor den blev afleveret til ministeren. Og det er i betragtning af udviklingen i TV 2’s 
seertal og indtjening ejendommeligt. Jeg vil vurdere, at 85% af teksten i de to udgaver er identisk, 
og der blev ikke foretaget nogen egentlig gennemskrivning af dokumentet, som bestyrelsen havde 
ønsket. Der var dog enkelte tilføjelser og uddybninger.  
 
18.5.5. Tilføjelser til Hvidbogen 
Da Hvidbogen i midten af april 1999 blev sendt til Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen havde 
den titlen “Vision 2000. TV 2 ind i det nye århundrede. TV 2s oplæg til det kommende 
medieforlig” (i FM’s arkiv). Der var på tre områder tale om en udvidelse af teksten, nemlig 
angående den digitale kanal, regulering af reklamemarkedet og justering af TV 2-virksomhden. 
 
Den digitale kanal havde taget navneforandring til TV 2 D. Budgettet var stadigvæk på 300 mio. 
kr., men indtægterne var justeret ved, at kravet til licenstilførsel var øget til 250 mio. kr., hvorved 
årsresultatet endte på + 5 mio. kr. Programbeskrivelsen var udvidet kraftigt med mange detaljer 
over fire sider; vægten var lagt på undervisning i dagtimerne (”det europæiske klasseværelse” med 
opkobling til forskellige klassetrin på samme niveau i forskellige EU-lande) og information, kultur, 
sport og underholdning om aftnen, hvor regionerne skulle dække størstedelen af sendetiden. Men 
der var især gjort meget ud af at omtale de nye interaktive digitale muligheder. Via en avanceret 
Elektronisk Program Guide (EPG) kunne brugeren få en række services: baggrundsviden om 
medvirkende, handling, serieafsnit; billeder og klip m.m. fra kommende udsendelser; bestille video-
on-demand; overvågning af programtyper, som er interessante for brugeren ved at give besked, når 
programmer starter på andre kanaler; billetbestilling til sport, teater, koncerter og biografer; spil for 
hele familien; indkøb fra tøjforretninger til supermarkeder; homebanking; kommunikation via e-
mail: rejse-information, Internet-adgang. Alle eksempler nævnt således på side 4 i bilag 5. – Det er 
drømmen om digital interaktivitet, der ikke var enestående for denne tekst, der tydeligvis var 
forfattet af de tre regionale direktører, men som fandtes i rigt mål i et nærmest utal af parallelle 
projektforslag, storskala-test og egentlige projekter i USA, Japan og Europa1010. 

 
1010 Alle storskala-forsøgene slog fejl. Digitalt, interaktivt tv blev afprøvet i et hidtil uset antal (fejlslagne) feltforsøg, 
men alligevel forsøgt indført. Se f.eks. Jensen 1999.  
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Regulering af reklamemarkedet. Teksten tog her afsæt i Elsebeth Gerner Nielsens offentlige 
udmeldinger med ønske om forbud imod børnereklamer. Den 29. november 1998 havde hun sagt til 
Politiken, at der er “al mulig grund til at overveje at stramme reglerne”, når medieforliget udløber i 
år 2000. “Jeg vil også undersøge mulighederne for et forbud som i Sverige. Vi har et politisk ansvar 
for at beskytte børn mod kommercialiseringen, der æder sig ind på deres barndom […]”. Det var en 
holdning, der naturligvis mødte modstand hos TV 2’s salgsdirektør Henrik Dyring, og i “Vision 
2000” var der i bilag 3 en række beregninger af, hvad det ville koste TV 2, hvis der kom 
indskrænkninger i reklameringen. Forbud imod børnereklamer i hele fladen, bortset fra blokke 
omkring børneprogrammer: -54 mio. kr. årligt. Forbud imod blokke omkring børneprogrammer: -43 
mio. kr. Tilsammen -97 mio. kr. Begrænsning af antal reklameblokke pr. time: -100 mio. kr. Der 
var også beregninger den modsatte vej: Tilladelse til reklamering for øl og håndkøbsmedicin: +100 
mio. kr. Animeret logo ved sponsorering: +10 mio. kr. – Dette var ikke egentlige krav fra TV 2, 
men advarende beregninger. 
 
“Justering af TV 2-virksomheden” er et meget kort afsnit på godt en halv side, der fortalte om den 
spareplan, ledelsen på dette tidspunkt (medio april 1999) var i færd med at udarbejde. Pointen var 
som nævnt, at TV 2 i indeværende forligsperiode ville spare omkring 100 mio. kr., og at dette ville 
være realiseret ved udgangen af år 2000. Endvidere orienterede afsnittet om, at TV 2’s ledelse måtte 
sikre, “at programfladens udbud i højere grad er i overensstemmelse med befolkningens 
aldersmæssige fordeling, for at opretholde den fremtidige indtjening (s. 17). En floromvundet 
omtale af den kommercialisering af programfladen, der var på vej. Endelig var der en advarsel: hvis 
der indføres forskellige restriktioner på TV 2’s indtjeningsmuligheder, måtte TV 2 kompenseres 
100% via en øget licens. Ellers kunne TV 2 ikke realisere “en alsidig, mangfoldig og kvalitativ 
programflade”. 
 
Alt i alt tilføjelser, der ikke tilfører den oprindelige udgave substans. Planen om TV 2 D var 
stadigvæk meget luftig og komplet urealistisk, og de øvrige afsnit var defensive og rummede som 
hele teksten et reelt ønske om status quo for TV 2/Danmarks vedkommende. Der var ingen dækning 
for titlen “Vision 2000”, bortset fra TV 2-regionernes planer om TV 2 D.  
 
18.5.6. TV-regionernes konference, 27. april 1999 
Det skulle endvidere snart vise sig, at TV 2 D næppe havde helhjertet opbakning i TV 2/Danmarks 
direktionen. Det fremgår af den konference, som TV 2-regionerne arrangerede på Christiansborg 
den 27. april 1999. Den var indkaldt allerede primo marts med titlen “Digital TV er fremtidens TV. 
Fremtiden begynder tirsdag den 27. april på Christiansborg”. Underskrevet TV 2-Regionerne1011. 
 
Programmet rummede orientering ved indbudte gæster fra udlandet om digitalt tv i Storbritannien 
og Sverige samt en oversigt om public service selskabernes stilling i den digitale fremtid. Endvidere 
overvejelser om den danske mediebrugers mulige holdning til den nye digitale muligheder1012. 
Velkomst og afslutning ved henholdsvis Jan Jørgensen TV 2/Bornholm og Tim Johnson, TV Syd. 
Endelig skulle den centrale bestyrelses formand, Jens Bilgrav-Nielsen, tale om “Udfordringer til det 
næste medieforlig – de store spørgsmål i posen”. TV 2/Danmarks direktion var fraværende, hvad 
flere deltagere i konferencen hæftede sig ved. 

 
1011 Citat og referat fra Indbydelsen med deadline for tilmelding den 15. marts 1999. I FM’s arkiv. 
1012 Gæsterne var Will Wyatt, Chief Execuive, BBC; Rolf Brandrud, NRK Interaktive; Jan-Åke Åkeson, Chef SVT, 
Göteborg og Lena Lundkvist, SVT 24; Ole Prehn, medieforsker AUC. På konferencen var Wyatt erstattet af Robin 
Foster. 
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På konferensen blev “Vision 2000 - TV 2’s oplæg til det kommende medieforlig” udleveret til 
deltagerne sammen med et resumé på otte sider. Og denne kombination – det regionale, digitale set-
up og TV 2’s mediepolitiske oplæg – skabte nogen usikkerhed om, hvad konferencen egentlig gik 
ud på. Var det en præsentation af digitalt tv i regional aftapning, eller var det en præsentation af TV 
2’s mediepolitisk oplæg, hvor digitalt tv var en af brikkerne? Berlingske Tidende var dagen efter i 
tvivl: “TV2s otte regionale stationer havde i går indbudt til en konference om fremtidens digitale 
TV i Landstingssalen på Christiansborg. Og når TV-folkene nu alligevel var hos politikerne, kunne 
formanden for TV2s bestyrelse, Jens Bilgrav-Nielsen, lige så godt benytte lejligheden til at 
præsentere stationens oplæg - kaldet ’Vision 2000’ - til de kommende forhandlinger om et nyt 
medieforlig” (28. april 1999).  
 
På konferencen fyldte de højtflyvende digitale fremtidsvisioner næsten det hele – dog holdt noget i 
ave af nedslående erfaringer fra Sverige og Storbritannien (se senere i afsnit 18.9.3.4). Kun da Jens 
Bilgrav-Nielsen fik ordet et kvarters tid blev de kommende medieforhandlinger inddraget i 
programmet.  
 
Bilgrav startede med at takke TV 2-regionerne, fordi det er dem, der har taget initiativ til det nye og 
til denne konference1013. ”De regionale ildsjæle er TV 2-familiens svar på de digitale udfordringer 
vi står over for. Vi vil sikre en folkelig forankring for den ny teknologi”. Derfor skal forøgede 
licenskroner til TV 2 rulle til den ny digitale, regionale kanal (Berlingske Tidende, 28. april 1999). 
TV 2 skal følgelig have en større andel af det samlede licensbeløb. TV 2 og DR er begge 
nødvendige, hvis kvalitetskravene til public service skal opfyldes. Det er umuligt, hvis DR skal gøre 
det alene. DR og TV 2 har en fælles opgave – ganske som folkeskole og friskole supplerer 
hinanden. Bilgrav mente endvidere, at det nu er tydeligt, at DR forsøger at kapre tv-regionerne, men 
det vil være ganske ødelæggende for hele TV 2-systemet. Det vil være en tvangsfjernelse, der vil 
blive mødt med modstand. Han opsummerede således:  
 
TV 2 vil 

- være teknologisk i front 
- styrke nærdemokratiet 
- skabe tovejs interaktivitet 
- levere mere og anderledes tv af danskere for danskere 
- holde de udenlandske selskaber på afstand. 

 
Det er TV 2’s mål og løfter til politikerne, hvis TV 2 får økonomi til at klare sig. 
 
Reklameindtægterne vokser imidlertid ikke ind i himmelen, og derfor er det nødvendigt, at 
Kulturministeriet nedsætter en Regnegruppe, der kan beregne den fremtidige udvikling1014. Ideen 
om Regnegruppen var en gentagelse af Jørgen Flindt Pedersens udsagn i Mandag Morgen, og 
pointen var formodentlig den samme: at man kunne skaffe et “objektivt” grundlag for TV 2’s 
licenskrav, som virksomheden derfor ikke selv behøvede at fremføre. 
 

 
1013 At TV 2-regionerne virkeligt havde handlet på egen hånd bekræfter TV 2’s informationschef Anders Krarup på en 
direkte forespørgsel fra Frands Mortensen i december 2009. Han fik først nys om konference ca. to uger før den skulle 
afholdes. 
1014 Bilgrav indlæg gengivet efter Frands Mortensens notater under konferencen. I FM’s arkiv. Dagbladenes gengivelse 
modsiger ikke indholdet. 
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18.5.7. Uklare meldinger 
Den offentlige præsentation af Vision 2000 på TV-regionernes konference om digitalt TV var 
imidlertid ikke den eneste uklare melding, der kom fra TV 2-systemet i løbet af 1999. Jeg sigter her 
til, at TV 2 ud over et ønske om TV 2 D i løbet af efteråret 1999 havde planer om to andre 
supplerende tv-kanaler. Begge disse planer kom frem, inden Kulturminister Elsebeth Gerner 
Nielsen fremlagde sit mediepolitiske oplæg i marts 2000, og jeg omtaler dem derfor på dette sted, 
skønt de kronologisk ligger efter Venstres mediepolitiske oplæg, som jeg behandler i næste afsnit. 
 
Det første projekt, der i øvrigt kuldsejlede i december 1999, hed TV 2+1015. Initiativet kom fra de 
lokale tv-stationer, der indgik i TvDanmark-samarbejdet, der var styret af SBS. Bjarne Stig 
Mogensen fra TvDanmark Østjylland og Peter A. Petersen fra TvDanmark Ålborg havde længe 
været utilfredse med samarbejdet. SBS’s udmelding den 21. maj 19991016 om, at SBS ville starte en 
satellit-tv-kanal fra London den 1. januar 2000 med navnet TvDanmark 1, blev det halmstrå, der 
knækkede kamelens ryg. Peter A. Petersen havde ideer om et “storby-tv”, målrettet mod de 15-50 
årige. Og TV 2 havde meldt klart ud, at virksomheden i fremtiden ville satse på netop samme 
målgruppe. 
 
I løbet af sommeren 1999 tog de to direktører kontakt til Jørgen Flindt Pedersen, der var 
imødekommende, og fælles forelagde de planen for Elsebeth Gerner Nielsen på et møde i 
Kulturministeriet. Ministeren blev begejstret for idéen, der måske både kunne hjælpe TV 2 og skade 
SBS. “Gør det, Jørgen!”.  
 
De to lokal-tv-stationer var imidlertid uden den nødvendige kapital, og det var naturligvis et stort 
problem, at SBS selv ejede 75% af networkets centrale spiller, Kanal 2 i København. Uden Kanal 2 
i samarbejdet var projektet umuligt. 
 
På en måde, jeg ikke endnu har kunnet afdække, blev der skabt kontakt til Det berlingske Officins 
administrerende direktør Joachim Malling. Officinet overvejede på dette tidspunkt at gå ind i de 
elektroniske medier og udtrykte senere interesse for den ubenyttede radiokanal P4. Planen blev 
derefter, at man ville købe SBS ud af Kanal 2, og skete det, ville de andre lokale tv-stationer falde 
fra SBS-samarbejdet, og TV 2+ kunne så tage dem med, der passede ind i projektet. Fordelen ved 
projektet var indlysende: man ville fra starten råde over plads i kablerne og adgang til terrestriske 
frekvenser, som mange husstande allerede havde modtageudstyr til. Desuden ville projektet 
sandsynligvis få must carry-status.  
 
Projektet blev omhyggeligt gennemarbejdet med bl.a. et markedsbudget fra perioden 2000-2004, 
ligesom programplaner og bemanding blev drøftet1017. I løbet af november-december løb projektet 
imidlertid ud i sandet. Ifølge Peter A. Petersen fordi der ikke var beslutningskraft i den daværende 
TV 2-ledelse1018. Kort efter blev hele planen offentlig kendt, da Politiken fra 2. til 4. december 1999 

 
1015  Oplysningerne stammer hovedsagelig fra Frands Mortensens interview med Peter A. Petersen i december 2009. 
1016 På dette tidspunkt skulle kanaler, der ønskede at komme med i Tele Danmark Kabel-tv’s brugerafstemning, melde 
sig. 
1017 Markedsbudgettet er på tre sider “TV 2+. Markedsbudget. 2000-2004. NET og LOK, Fælles skøn 18. oktober 1999” 
og viser en omsætning på fra 184 mio. kr. i 2000, stigende til 311 mio. kr. i 2004. Overskud går fra anslået minus 26 
mio. kr. i 2000 til plus 44 mio. kr. i 2004. Heri er indregnet et årligt bidrag til de lokale tv-stationer på 64 mio. kr. I 
FM’s arkiv. 
1018 Peter Parbo var konstitueret som administrerende direktør den 13. september 1999, og Christina Lage var udnævnt 
den 12. oktober 1999, men skulle først tiltræde 1. januar 2000. “Vi sad med en forsmået direktør og en, der ikke vidste 
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skrev tre artikler om den. Det fremgik her, at ministeren og socialdemokraten Søren Hansen var 
glade for ideen, men at SBS ville slå igen med juridiske våben. Ifølge Jesper Sehested Lund skulle 
der eksistere en ti-årig aftale fra 1997, som de lokale stationer var bundet af. Peter A. Petersen 
mener dog i 2009, at aftalen næppe var så farlig, at man ikke kunne komme ud af den. De lokale tv-
stationer sad desuden med trumfkortet - de havde sendetilladelserne! 
 
Den tredje plan om en anden tv-kanal til TV 2 blev senere realiseret under navnet TV 2 Zulu. Altså 
en plan om en satellit-tv-kanal – uden TV 2-regionerns medvirken. Planen blev offentlig kendt 
næsten samtidigt med TV 2+-planen, da Ekstra Bladet den 26. november 1999 omtalte den i en 
stærkt kritisk artikel om TV 2’s situation. 
 
Ifølge Ekstra Bladet var det Peter Parbo, der havde fået ideen om den nye satellit-kanal, der skulle 
reklamefinansieres og satse på det unge publikum, som TV 2’s hovedkanal manglende, men som 
konkurrenterne TV3, TV3+ og TvDanmark havde godt fat i. 
 
I Ekstra Bladet betegnede anonyme kilder med branchekundskab projektet som “hamrende hul i 
hovedet”. “Det er et fuldstændigt sindssygt politisk signal at sende, at TV 2 har råd til at lancere en 
ny kanal samtidig med, at stationen mangler penge. Desuden ville en sådan kanal kun stjæle 
reklameindtægter fra TV 2 selv”, mente en kilde. Parbo var uenig i kritikken og desuden overrasket 
over, at planen overhovedet kom frem: 
 
“Med hensyn til en eventuel ny kanal undrer det mig først og fremmest, at det er kommet frem, for 
jeg har kun fortalt ganske få mennesker om planen. Hvis det virkelig er så sindssygt at lancere en ny 
kanal, bliver den naturligvis aldrig til noget, men det er jo det, vi undersøger. Intet er besluttet, men 
umiddelbart synes det at være ganske fornuftigt at have to ben at stå på, siger Peter Parbo”. 
 
Direktionen ville præsentere planen for bestyrelsen på dens næste møde den 29. november, og den 
gav ifølge Ritzau sin principielle tilslutning. Endelig beslutning skulle træffes i januar 2000 (Ritzau, 
30. november 1999 19:53). 
 
TV 2/Danmark havde således på dette tidspunkt tre bolde i luften med henblik på en anden tv-
kanal: TV 2 D med TV 2-regionerne, TV 2+ med dele af lokal-tv og det projekt, der endte med at 
blive TV 2 Zulu, der startede 15. oktober 2000, og som ikke havde nogle samarbejdspartnere.  
 
Jens Bilgrav-Nielsen udtalte i den forbindelse: 
 
“Bestyrelsen stiller sig meget positivt til, at TV 2 så hurtigt som muligt søger at komme ud på en ny 
satellit-kanal. Vores prioritet er fortsat at sende på en ny digital tv-kanal, men efter alt at dømme vil 
det tage så lang tid at føre de politiske beslutninger igennem og få den op at stå, at vi ikke har råd til 
at vente. I mellemtiden vil vores konkurrenter jo udvikle og udvide deres udbud. […] Efter nytår vil 
de tre øvrige landsdækkende tv-stationer disponere over to kanaler [1019]. Skal det være muligt for 
os at tage kampen op, kan vi ikke klare os med en enkelt kanal, hvis vi skal ramme hele spektret”. 
 

 
noget om det”. (’Forsmået’, fordi Parbo havde søgt stillingen, men ikke fået den. Lage havde ikke tidligere arbejdet 
med tv). 
1019 Det er formuleret misforståeligt. De to konkurrerende selskaber, MTG og SBS ville hver råde over to kanaler, 
henholdsvis TV3/TV3+ og TvDanmark 1/TvDanmark 2. TV 2 skulle således konkurrere med fire kommercielle 
dansksprogede kanaler fra 1. januar 2000 mod tidligere tre. Hertil kom DR’s to kanaler, DR1 og DR2. 
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18.6. Opsamling på afsnit 18.3. – 18.5 
Disse afsnit har beskrevet DR’s og TV 2’s oplæg til de mediepolitiske forhandlinger, der endte med 
først at begyndte sent i efteråret 1999. Desuden er der fokuseret på de specielle omstændigheder, 
som begge virksomheder befandt sig i, og som ikke kunne undgå at blive et tema i de kommende 
drøftelser, skønt både DR og TV 2 med vilje havde holdt dem ude fra de skriftlige oplæg1020. 
 
For DR gjaldt det den politiske opbakning til og finansiering af flytningen til Ørestaden. Projektet 
var underfinansieret allerede i planlægningsfasen (“regnefejlen”), hvad direktionen var klar over, 
medens det ikke ses, at bestyrelsen havde kendskab til det. DR havde fået en statsgaranti for det lån, 
der skulle optages, og garantien var givet med den udtrykkelige betingelse, at DR’s programudbud 
ikke måtte lide pga. udgifter til finansiering af flytningen. Flytningen indgik derfor ikke i DR’s 
mediepolitiske oplæg, der ellers indeholdt kraftige licenskrav til finansiering af en række nye, isæt 
digitale initiativer. 
 
TV 2 havde også ønsker om nye digitale tiltag, nemlig i form af en regionalt baseret digital 
terrestrisk tv-kanal. Beskrivelse af dens programindhold og finansiering var af meget foreløbig og 
luftig karakter, og det er svært at forestille sig, at ledelsen på Kvægtorvet havde sat mange 
ressourcer af til at præcisere og sandsynliggøre projektet. 
Der var iskold luft mellem TV 2-regionerne og TV 2/Danmark, jfr. Christensen 2008. De 
manglende visioner i TV 2’s oplæg kan imidlertid også hænge sammen med den ledelsesmæssige 
krise, der var tydelig i næsten hele 1999, og som delvist udsprang af og endte med udskiftning af 
den administrerende direktør. Hertil kom de økonomiske vanskeligheder, der blev en konsekvens af 
en fejlslagen programpolitik i efteråret 1998. Det blev – måske accelereret af en generel afmatning 
på reklamemarkedet i almindelighed – nu tydeligt, at der lå indbygget en strukturel uligevægt 
mellem TV 2’s public service-opgave og finansieringen af den. Køberne af reklameplads forlangte i 
stigende grad seertal i snævre målgrupper, men TV 2’s forpligtelse til et mangfoldigt og alsidigt 
programudbud til alle befolkningsgrupper gjorde det vanskeligt at opfylde begge krav samtidigt. I 
hvert fald så længe man kun rådede over én tv-kanal. TV 2 forsøgte på denne baggrund at 
fremskynde erhvervelsen af en ekstra kanal, der kunne målrettes imod de yngre seere. Her var den 
regionale, digitale tv-kanal ganske uegnet. Dels ville det tage lang tid at få den i luften, dels ville 
dens penetration gå langsomt, og endelig var dens målgruppe bestemt ikke seere i aldersgruppen 
15-50 år.  
 
Dilemmaet mellem public service-kravene og finansieringsgrundlaget blev ikke taget op i TV 2’s 
mediepolitiske oplæg. I stedet forsøgte ledelsen at klare sig igennem den indeværende 
forligeperiode, der udløb 31. december 2000, med voldsomme besparelser, fyringer, 
programomlægninger i en mere kommerciel retning og en intensiveret indsats på 
reklamesalgsområdet. 
 
Alt dette indgik ikke i TV 2’s mediepolitiske oplæg, der var domineret af en udynamisk status quo 
tankegang. Bortset fra ønske om delvis licensfinansiering af den regionale digitale tv-kanal, var der 
ikke fremlagt planer og ønsker om øget statslige bidrag til nye programmæssige initiativer. 
 
18.7. Venstres mediepolitiske oplæg fra september 1999 

 
1020 Der har naturligvis - fra oplæggene blev afleveret i slutningen af april og frem til Elsebeth Gerner Nielsen i 
november 1999 kom med sine første tanker til det mediepolitiske udspil - været løbende kontakt mellem hende og DR’s 
og TV 2’s ledelser. Jeg har imidlertid ikke adgang til ministeriets dokumenter eller til andet samtidigt skriftligt 
materiale, der kan belyse forholdet. 
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Fra efteråret 1999 og frem til Elsebeth Gerner Nielsens endelige mediepolitiske udspil i marts 2000 
fremlagde tre politiske partier deres oplæg til forhandlingerne - Venstre, Socialdemokratiet og SF. 
Jeg har ikke opsporet andre. De Konservative kunne med god ret henholde sig til det dokument, H. 
P. Clausen og Torben Rechendorff havde skrevet i november 1995 (se afsnit 13.19.1). Det radikale 
Venstre var dække ind af det udspil, Elsebeth Gerner Nielsen ville komme med, og det samme ville 
Socialdemokratiet være. Ganske overraskende fremlagde partiets mediepolitiske ordfører Søren 
Hansen alligevel i november 1999 et oplæg, han havde fået tilslutning til fra folketingsgruppen. SF 
fremlagde sit udspil i januar 2000.  
 
I næste afsnit gennemgår jeg Venstre oplæg, der kom allerede i september 1999. Socialdemokratiets 
og SF’s behandles senere, når det passer ind i det kronologiske forløb (se afsnit 18.9.5 og 18.9.7). 
 
18.7.1.Fra passiv til aktiv kultur- og erhvervspolitik 
Venstres medieoplæg 1999 blev offentliggjort den 15. september med titlen: “Elektroniske medier i 
det ny årtusinde. Fra passiv til aktiv kultur- og erhvervspolitik” (i FM’s arkiv). Det var vedtaget af 
folketingsgruppen og havde Jens Rohde som forfatter. 
 
Oplægget har to dele. Den første er en lille naiv fremtidsvision om mediemuligheder i år 2015 for 
familien Hansen – far, tre børn og en gravid mor. Digitaliseringen af elektroniske medier er fuldt 
gennemført, og ved at fortælle om familiemedlemmernes mediebrug beskrives realiseringen af de 
mediepolitiske mål, Venstre opstiller. Familiens to ældste børn på 14 og 16 år lytter til radio, 
medens de foregiver at læse lektier. Radiokanalerne er formateret, og der er mange af dem. De 
kloge politikere har nemlig ud fra kulturpolitiske mål fastsat nogle radioprofiler. Derefter er 
kanalerne udbudt i licitation, og nogle blev let og ubesværet solgt til højestbydende. Det skete dog 
ikke for alle, og disse kanaler blev finansieret af staten og tildelt DR. Der var derfor radiokanaler 
med nyheder/reportager; jazz; opera; lettere klassisk musik; baggrundsorientering; teater og 
radiohørespil; nogle med forskellige undervisningsprogrammer; erhvervsradio; osv. Alle har hver 
deres profil og sender døgnet rundt (s. 3). Nogle af de koncessionerede kanaler har krav om at 
bringe en times nyheder hver dag. Politikerne har endvidere bestemt, at DR fortsat skal levere både 
internationale, landsdækkende og regionale nyheder, og regionalradiostationerne er derfor 
stadigvæk en del af DR. Oplægget kalder dette for “veldefineret public service”, hvad der kan 
forekomme mærkeligt, idet DR’s radioaktivitet sammensættes af de kanaler, det kommercielle 
marked ikke kan finansiere. Finansieringen af denne veldefinerede public service kommer fra 
koncessionsafgifter på de landsdækkende jordsendenet og fra licensen, “som dog i reelle priser er 
langt lavere end for blot få år siden” (s. 3). 
 
Det yngste barn på 10 år samt far og mor ser tv. Oplægget anvender i den forbindelse en metafor, 
der var brugt i den offentlige debat om fremtidens tv af Christian Nissen1021. Tv-udbuddet har 
tidligere været som træstammer, der flyder forbi efter hinanden i en flod. I starten var der få, så kom 
der mange, men i 2015 ligger alle stammerne (programmerne) i en stor sø. Herfra kan Hr. Hansen 
og konen så hive dem op, de vil se nærmere på. De vælger nyheder og ballet. Nyhederne består 
først af korte overblik over dagens begivenheder. Men de fremsynede politikere har bestemt, at der 
også laves dybtgående behandling af de vigtigste begivenheder, og derfor kan der også i søen findes 
indslag om dem. Det er endda gratis, fordi det er public service. Balletten, som de ser senere på 
aftenen, er finansieret af en licens-pulje, der er afsat “til produktion af danske  dramatik-, debat- og 
kulturprogrammer ” (s. 4).  Et nævn udliciterer forskellige opgaver, der kan søges af selvstændige 

 
1021 F.eks. fremført på konferencen “Prewiev – tv og den digitale fremtid” den 17. maj 1999. Refereret i Information den 
19. juni 1999. 
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produktionsselskaber. “Den ordning finder Hansen fin, fordi politikerne på den måde også på tv-
siden har valgt at føre aktiv kulturpolitik og definere, hvad public service er. Det var ikke ligesom i 
gamle dage, da Danmarks Radio og TV2 brugte licenskroner på en masse amerikanske koncepter, 
som det kommercielle marked jo fint leverede af sig selv” (s. 5). 
 
“TV2 er i [2015] er privat tv-selskab, men det betyder ikke, at TV2 ikke har en central public 
service plads i mediebilledet. TV2 byder nemlig frivilligt på en lang række af de udliciterede 
opgaver og vinder dem ofte. TV2 regionerne eksisterer stadig, men som selvstændige enheder, der 
leverer regionalt tv til TV2’s sendeflade. Sendetiden blev sikret via en koncessionsaftale i 
forbindelse med salget af TV2” (s. 5). 
 
DR fungerer primært som udvikler og administrator af public service og som programlægger til 
glæde for dem, der ikke selv gider fiske programmerne i søen. En lang række produktioner er 
udbudt til det private erhvervsliv, og det har frigjort flere ressourcer til selve programindholdet.  
 
Reklamereglerne er blevet liberaliseret og internationaliseret, men digitaliseringen har gjort det 
muligt for fru Hansen at vælge mellem at se film gratis med reklamer eller at se dem uden reklamer 
“og så i stedet få en giroblanket ind ad døren på de programmer, som hun modtager i løbet af en 
måned”1022. 
 
Den anden del af Venstres oplæg knytte sig til de aktuelle mediepolitiske forhandlinger.  
 
Udgangspunktet er igen teknisk. Venstre mener, at den digitale udvikling bliver den vigtigste 
vækstgenerator i de kommende 20 år, og digitaliseringen i bred forstand skal derfor støttes. “Det 
handler altså ikke kun om, hvad vi gerne vil se på tv og høre i radioen. Det handler også om 
hjemmearbejdspladser, om kommunikation mellem borgeren og det offentlige, om virksomhedernes 
muligheder for at kommunikere og eksportere […] Informationsteknologi, telekommunikation og 
elektroniske medier er allerede i dag både teknologisk og markedsmæssigt uadskillelige” (s. 6). 
Som konsekvens af denne synsvinkel vil Venstre flytte mediepolitikken til Forskningsministeriet. 
Kun public service er et kulturanliggende (s. 7). 
 
Digitaliseringen – hvad enten det skal ske via DTT-nettet, satellit eller Internet1023 – skal ikke 
finansieres via licens, men gennem finansloven. Og pengene fra salget af TV 2 skal ligeledes 
øremærkes til dette formål. 

 
1022 Det er altid morsomt at læse fremtidsvisioner baglæns, se f.eks. også Mortensen 1992. Jens Rohde har her gættet 16 
år frem i tiden og forudset digitaliseringen af radio og tv med de mange ekstra kanaler til følge, og sammensmeltningen 
af familiens terminal til en slags pc, så den kan bruges til radio, tv og Internet. Men når hr. Hansen henter oplysninger 
ned fra Internettet gemmer han dem på en diskette (s. 2), og fru Hansens betalingskrav fremsendes via fodpost i form af 
en giroblanket (s. 5).  
1023 I det tidlige efterår 1999 var der virkelig hype omkring Internettet, og flere begyndte derfor at tvivle på, om 
digitalisering af det terrestriske sendernet var det rette svar på ønsket om at bringe flere tv-kanaler frem til danske 
husstande. Jens Rohde havde således den 21. juni 1999 stillet Kulturministeren en række spørgsmål om sagen. Bl.a. 
dette: “Vil ministeren give en vurdering af de samfundsøkonomiske aspekter i udviklingen af højhastighed på 
internettet kontra udviklingen af jordbaseret tv? I vurderingen bedes indgå omkostninger for udbygning af en 
højhastigheds infrastruktur til dækning af hele landet” (Kulturudvalget 1998-99, Almen del, bilag 446, spørgsmål 150). 
Ministerens svar kom i september (uden dato) som bilag 500. I svaret, der hvilede på oplysninger fra Telestyrelsen, DR, 
TV 2 og Center for teleinformation, anførte ministeren, at Internettet ikke er egnet til broadcast. Elsebeth Gerner 
Nielsen fortsatte: “Jeg vil gerne afslutningsvis bemærke, at der efter min opfattelse er taget politisk stilling til indførelse 
af digitalt tv i Danmark. De politiske partier bag medieaftalen af 10. maj 1996 bekræftede således med tillægsaftale af 
15. december 1998, at den tredje, landsdækkende tv-kanal skal udnyttes til digitalt tv. Beslutningen om at satse på 
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Licensen skal nedsættes “på sigt” (s. 11). Den skal kun bruges til public service – “altså det, som 
det kommercielle marked ikke kan/vil levere” (s. 11). En del af licensen skal samles i en public 
service-pulje, der administreres af et nævn, som forligspartierne nedsætter. Nævnet udbyder danske 
produktioner, f.eks. dansk fiktion i licitation “og alle skal have mulighed for at byde ind på disse”. 
Formålet med denne pulje er “at sikre den danske kulturarv, at sikre dansksproget drama og 
debatkultur på de tv-stationer, som sender specielt målrettet til Danmark” (s. 11). Dvs. også på de 
udenlandsk ejede stationer, der sender fra London (dengang TV3, TV3+ og TvDanmark 1). 
 
Reklamelovgivningen skal liberaliseres; hvis et produkt sælges lovligt i Danmark, “bør det også 
kunne markedsføres på lige vilkår med andre produkter”. Dvs. tv-reklamer for tobak, alkohol og 
medicin. Der er dog en grænse: tv på det terrestriske sendernet må ikke afbrydes af reklamer. 
 
Venstre vil endvidere i de kommende medieforhandlinger stille forslag om, at DR’s public service-
forpligtelse “defineres klarere med krav om høj prioritering af saglig information, uddannelse, debat 
og dansk kultur” (s. 13). Og sådanne programmer skal sendes på DR1, ikke på DR2. Venstre mener 
faktisk, at DR2 skal nedlægges.  
 
“Det er vigtigt, at såvel politikere som DR anerkender institutionen som det alternative tilbud, den 
skal være i et mangfoldigt fremtidigt medielandskab, og ikke forsøger at konkurrere med de 
kommercielle kanaler på disse kanalers præmisser, for så har DR undermineret sin egen 
eksistensberettigelse” (s. 13).  
 
DR skal dog beholde sine tre radiokanaler, medens P4 og P5 skal udliciteres til højestbydende. 
 
Om TV 2/Danmark står der følgende in extenso: 
 
“Venstre ønsker, at TV 2 privatiseres. Set i bagspejlet havde kanalen i økonomisk henseende (ikke 
programmæssigt) allerede mistet sit fundament, før sendingerne begyndte. Kanalen kunne måske 
overleve, hvis der kun havde eksisteret DR og TV 2, men i en situation med licensfinansierede 
kanaler og rene kommercielle kanaler må TV 2 nødvendigvis blive det svage led på længere sigt. 
For TV 2 skal jo konkurrere med mange kanaler udefra. TV 2’s situation i det danske mediebillede 
må siges at være særdeles ugunstigt grundet den uskønne blanding af public service-forpligtelser og 
kommerciel finansiering. Derfor bør TV2 også sælges. Venstre ønsker imidlertid, at der også 
fremover på TV 2 kan blive plads til dansk drama og kultur produceret af og til danskere. Men det 
skal være frivilligt for TV 2, om man ønsker dette. Derfor skal public service puljen som beskrevet i 
afsnittet om licens også ses i dette lys. Venstre vil privatisere TV 2” (s. 14). 
 
TV 2-regionerne skal beholde deres status som otte selvstændige enheder med sendetid på det 
private TV 2’s programflade. De skal finansieres enten via skat/licens eller 100% af reklamer. En 
Regnegruppe skal undersøge, om de skal finansieres på den ene eller den anden måde. 
 

 
jordbaseret digitalt tv var ikke mindst begrundet i, at kun denne distributionsform giver mulighed for, at alle kan 
modtage digitalt tv uden krav om anskaffelse af parabol eller tilslutning til kabelnettet. Samtidig er det kun denne 
distributionsform, der med den kendte teknik muliggør portabel og mobil modtagelse. Endelig er den jordbaserede 
udsendelsesform velegnet til udsendelse af TV 2’s regionale programmer”. 
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Som det ses, er der meget få argumenter for slaget af TV 2/Danmark. Det centrale synes at være, at 
Venstre mener, at konkurrencen med de rent kommercielt finansierede stationer (TV3, TV3+ og 
TvDanmark 1) stiller TV 2 ugunstigt som virksomhed, fordi TV 2 har blandingsfinansiering. Men 
det modsatte kunne nok også anføres: at TV 2 netop stod gunstigt, fordi TV 2 havde to 
finansieringskilder: reklame og licens. Hvis reklameindtægten gik ned, fordi konkurrenterne løb 
med noget af den, kunne TV 2 få kompensation via licens. Jeg er sikker på, at konkurrenterne ville 
være fornøjede med selv at have sådan en ordning. 
 
Der mangler derfor at blive udviklet et led i argumentationen, nemlig Venstres særlige opfattelse af 
public service-forpligtelsen. Den defineres af Venstre snævert som “det, det kommercielle marked 
ikke kan/vil levere”. Derfor foreslår Venstre en public service pulje, der skal finansiere disse 
programmer. Det nævn, der nedsættes af forligsparterne, skal administrere puljen og derved sikre 
“at pengene går til det, vi egentlig har licensen for” (s. 11). Hvis licensen i stedet blive givet til TV 
2/Danmark, kunne TV 2’s programredaktion uden forligspartiernes kontrol anvende licenspengene 
til den type programmer, som de kommercielle også kunne finansiere. Kombinationen af ingen 
licens til TV 2/Danmark og et nedsat nævn, der administrerer licensen i puljen, medfører dels, at 
politikerne får snor i, hvad denne del af licensen anvendes til (armslængdeforkortelse), og dels, at 
de kommercielle konkurrenter ikke møder konkurrence med statspenge på rettigheder og 
programmer, de selv kan finansiere (konkurrencebegrænsning). 
 
Det kunne ligne det modsatte af en liberal erhvervspolitik, der måtte søge at minimere politikernes 
indflydelse og fremme alle former for konkurrence – herunder også konkurrencen mellem private 
og offentligt ejede virksomheder (jfr. EU’s holdning, der i konkurrencemæssige forhold er neutral i 
forhold til ejerskab). 
 
Jeg vil endelig pege på titlen: “fra passiv til aktiv kultur- og erhvervspolitik”. Jens Rohde (og 
Venstre) anlægger først og fremmest et erhvervsmæssigt perspektiv på mediepolitikken. 
Medievirksomhederne skal have gode vilkår, og blandingen af tunge public service-krav og 
kommerciel finansiering er ikke godt for virksomheden TV 2. I denne sammenhæng bliver opgaven 
– at levere public service broadcasting til alle danskere – derfor en belastning for en “sund” 
virksomhedsdrift, og hvis den fjernes, er der heller ingen grund til at TV 2 skal modtage licens. 
Herefter er der åbnet for, at virksomheden TV 2 kan konkurrere på lige for med de private 
virksomheder. Og hvis det kan ske, er der ingen  grund til at staten ejer TV 2. Derfor en 
privatisering. 
 
18.7.2. Modtagelsen 
Venstres mediepolitiske oplæg fik ikke nogen begejstret modtagelse, tværtimod. Ifølge 
Morgenavisen Jyllands-Posten “haglede [kritikken] ned fra alle sider, da Venstres medieordfører 
Jens Rohde i går offentliggjorde partiets oplæg til de mediepolitiske forhandlinger”. 
 
En uklarhed var uden tvivl, at det var vanskeligt at adskille Venstres langsigtede mål for 
elektroniske medieaktiviteter i fremtidens digitaliserede samfund fra de øjeblikkelige krav til 
efterårets og vinterens medieforhandlinger. At TV 2/Danmark skulle sælges stod dog under alle 
omstændigheder klart, og der var heller ingen tvivl om, at TV 2-regionerne fortsat skulle sende på 
TV 2’s tv-kanal. 
 
Problemet var forståelsen af DR’s rolle i den kommende forligsperiode 2001-2004. DR’s 
generaldirektør Christian Nissen mente således, at Venstres udspil indeholdt interessante tanke om 
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fremtidens medielandskab, og at der var behov for at diskutere fremtidsvisioner. Når oplægget 
imidlertid kom nu, var det givetvis for at påvirke medieforhandlingerne med konkrete ønsker, men 
det var bare svært at gennemskue, hvad der var hvad (Information 16. september). Han mente 
desuden, at “Venstres forslag om at flytte en milliard eller mere af licenspengene til en fond, som 
kan søges af alle, vil smadre public service-kanalerne”, og det nye administrative organ ville 
forplumre diskussionen om, hvad der er public service (ib.). 
 
Ifølge Aktuelt for samme dag mente Søren Hansen fra Socialdemokratiet, “at Venstre med 
oplægget på forhånd har meldt sig ud af forhandlingerne om et nyt medieforlig”. Kulturminister 
Elsebeth Gerner Nielsen kaldte ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten oplægget “helt i skoven” og 
fortalte, at regeringens oplæg ville gå i den stik modsatte retning: “[Venstres] nye forslag sigter på 
en så stor omvæltning af mediebilledet, at der formentlig ikke ville være mange danske billeder 
tilbage på TV, hvis udspillet blev ført ud i livet. Jeg vil derimod arbejde for at styrke Danmarks 
Radio og TV 2, så de bliver stærke alternativer til det globale udbud”. 
 
Hendes partifælde, De Radikales mediepolitiske ordfører Henrik Svane, støttede Søren Hansens 
udelukkelse af Venstre fra forhandlingerne: “Det er et helt utroligt udspil fra Venstre. De spiller sig 
selv af banen og er tilsyneladende havnet helt ude i den ultraliberalistiske kommercielle hamp. En 
public service-station skal have en bred vifte af programmer og ikke ende som et 
hjemstavnsmuseum, hvor man går hen, når man har behov for at vide noget og lære lidt” 
(Berlingske Tidende, 16. september 1999). 
 
Heller ikke Tove Videbæk fra Kristeligt Folkeparti kunne se noget godt i Venstres oplæg. “Hvis TV 
2 privatiseres, så bliver den fuldstændig ligesom alle andre kommercielle kanaler. Det vil vi simpelt 
hen ikke være med til. Når vi giver TV 2 licens, kan vi samtidig stille krav om public service. […] 
Jeg siger også nej til, at DR skal være ligesom en smal P1 og nærmest en niche radio-tv-station. Det 
er det samme som at lukke DR”. Hun mente desuden, at det ville være forkert at flytte mediepolitik 
bort fra Kulturministeriet og over i forskningsministeriet. “Jeg synes [Venstre] skulle flytte det over 
i Erhvervsministeriet. Venstres udspil minder om, at alt andet kommer før kulturen. De 
kommercielle interesser står øverst på listen. Dernæst kommer kultur og værdier” (Ritzau 15. 
september 12:11). 
 
Kun De Konservative og Dansk Folkeparti støttede Venstres idéer. Brian Mikkelsen, medieordfører 
for De Konservative, var dog lidt uklar i sin melding i Morgenavisen Jyllands-Posten. Han roste 
oplægget og betegnede det som “glimrende”. Men avisen fortsatte sit referat af hans udtalelser 
således: “Men selv om han er enig i at privatisere TV 2 og skærpe kravene til DR, afviser han at 
nedlægge DR2, nedsætte licensen eller på andre måder mindske tilskuddet til public service. ’For os 
er det vigtigt at få ordentlig public service og så ellers et frit marked. Men det kan lige så godt ske 
hos TV 2. Og så kan vi privatisere DR, hvis de ikke strammer op’, truer Brian Mikkelsen og afviser, 
at hans støtte til en lånegaranti for DR’s nye mediehus i Ørestad ikke ændrer på de krav” (den 16. 
september 1999)1024. 
 
Dansk Folkepartis gruppeformand Kristian Thulesen Dahl så “overvejende positivt” på Venstres 
udspil med privatiseringen. DR-tv skal være en public service-kanal med programmer, som ikke 

 
1024 Dette paradoks fik Morgenavisen Jyllands-Postens lederskribent øje på. Lederen referer, at det er Brian Mikkelsen, 
der har sagt, at DR må stramme sig an, for ellers kunne det jo blive TV 2, der løber med alle licensmidlerne. “Det er vel 
at mærke samme konservative folketingsmedlem, der har været med til at sikre DR en lånegaranti på 2,3 mia. kr. til et 
nyt gigantmediehus i Ørestad. Logik for perlehøns” (17. september 1999). 



 794 

kan overleve på kommercielle vilkår, men “naturligvis skal DR-tv fortsat kunne sende udsendelser, 
der henvender sig til den brede befolkning. Derfor skal det også fortsat være muligt for DR-tv at 
sende en god krimi lørdag aften eller en anden udsendelse, der henvender sig til hele familien”. 
Dansk Folkeparti vil også privatisere TV 2 og liberalisere reklamereglerne, men ikke tillade breaks 
(Ritzau, 15. september 12:11). 
 
Tre partier havde således meldt ud, at de ville privatisere TV 2: Venstre, De Konservative og Dansk 
Folkeparti. 
 
18.8. TV 2’s dilemma – public service på kommercielle præmisser 
Jeg har tidligere i afsnit 17.4 samlet op på argumenterne for at privatisere TV 2/Danmark. Dengang 
skete det på grundlag af situationen i 1997.  
 
En privatisering kunne dengang – ved siden af det principielle ideologiske argument om at mindske 
statens rolle og størrelse - begrundes med, at der ikke så ud til at være andre måder, hvorpå en 
robust, privat dansk elektronisk mediesektor kunne skabes. Desuden svigtede 
programkoordineringen mellem de to statsejede tv-virksomheder, hvad der set fra tv-seernes vinkel 
var ressourcespild. Man kunne frygte, at der på længere sigt ikke ville være politisk vilje til at 
skaffe de nødvendige offentlige ressourcer til, at både DR og TV 2 kunne bevare den nødvendige 
styrke til at forsyne hele befolkningen med et alsidigt, mangfoldigt programudbud af høj kvalitet. 
Skræmmebilledet var to underfinansierede, offentligt ejede public service-virksomheder. Hvis TV 
2/Danmark blev solgt, kunne DR få alle licenspengene og måske blive stærk nok til at opfylde 
public service-kravene til programudbuddet. TV 2-regionerne var dog et problem. Deres 
finansiering krævede næsten samme beløb, som TV 2-familien modtog i licens, så besparelsen ved 
at fratage TV 2/Danmark licens var til at overse1025. 
 
Som optakt til min analyse af Elsebeth Gerner Nielsens udspil til medieaftalen for 2001-2004, vil 
jeg opsummere, hvordan debatten stod i september 1999, da Venstres udspil blev offentliggjort. 
 
De først ni måneder af 1999 havde økonomisk set været de hidtil værste i TV 2’s historie. Det var 
tidligere i begyndelsen af 1990erne sket, at TV 2-systemet havde fejlberegnet reklameindtægterne, 
men fejlskønnet var opdaget så tidligt, at fyringer ikke blev nødvendige. Desuden havde TV 2 
dengang den særlige konstruktion, at det selvstændige aktieselskab TVR var ansvarlig for de 
kommercielle indtægter, medens TV 2/Danmark og TV 2-regionerne måtte bruge de penge, 
ministeren og Folketingets finansudvalg havde besluttet via budgetrammen. Uoverensstemmelse 
mellem indtægter og udgifter kunne ikke smøres af på den centrale TV 2-bestyrelse. 
 
Fra 1. januar 1997 var situationen anderledes. Politikerne fastlagde ikke længere budgetrammen, og 
TV 2’s ledelse var ansvarlig både for indtægterne via reklamesalg og for udgifterne til 
programmerne og den øvrige drift. 
 
Fejlskønnet i starten af 1990erne udsprang af en fejlvurdering af konjunkturen og derfor af værdien 
den samlede tv-reklame. I 1998 og 1999 var der både tale om en uforudset konjunkturopbremsning 
(særligt i 1999) og et stigende tab af markedsandele, der havde to årsager. Dels havde TV 2’s 
ledelse i efteråret 1998 og foråret 1999 i programlægningen hævet public service-fanen så højt, at 

 
1025 Ifølge TV 2’s Årsregnskab 1996 – offentliggjort i juni 1997 – modtog TV 2-Fonden 356 mio. kr. i licens, og TV-
regionerne fik tilsammen overført 275 mio. kr. (s. 54). TV 2/Danmark fik reelt 81 mio. kr. i licens  – svarende til ca. 40 
kr. pr. husstand om året. 
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begge ben ikke samtidigt kunne nå jorden. Og dels var der kommet nye, kommercielle konkurrenter 
til, medens andre havde vokset sig stærkere (henholdsvis TvDanmark og TV3+ samt TV3). Dette 
forøgede pres stillede ikke blot krav til TV 2 om at reducere udgifterne, men også til at ændre på 
programudbuddet, så det i højere grad matchede de kommercielle konkurrenter end Danmarks 
Radios programudbud, der i starten af 1990erne var pejlemærket.  
 
Dertil kom, at de kommercielle konkurrenter havde fundet en rede med flere guldæg, som TV 2 
ikke havde adgang til. Via de særprægede regler for brugerafstamning i kabelnettene, der var 
indført fra 1997 (se afsnit 17.2), havde MTG fået mulighed for uden større besvær at opkræve 
abonnementsafgifter –  ved første afstemning i 1997 anslået til mellem 150 mio. og 175 mio. kr. om 
året til TV3, og ved anden afstemning, der blev gennemført i 1999, ville MTG antageligt få 
omkring 300 mio. kr. til TV3 og TV3+, medens SBS via den nye London-baserede kanal 
TvDanmark 1 fra 2000  nok kunne hente et guldæg til en værdi af ca. 100 mio. kr.1026. Det gav 
naturligvis disse konkurrenter flere penge til programmer, der kunne servicere de målgrupper, 
annoncørerne foretrak - personer mellem 15 og 50 år. Det var kraftig, saftig og ukompliceret 
underholdning med titler som “Stripperkongens piger”, “Sexmodellerne”, “Robinson” og 
“Champions League”. 
 
TV 2 var konkurrencemæssigt begrænset af forbud imod breaks, reklamer for øl, vin og medicin, og 
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen var begyndt at snakke om forbud imod børnereklamer, der 
ville ramme TV 2 og TvDanmark 2, men ikke TV3, TV3+ og TvDanmark 1, der sendte fra London, 
og derfor var uden for dansk kontrol. 
 
Endelig var der digitaliseringen, der af både DR og TV 2 ville kræve omfattende investeringer til 
sendernet og til nye programmer. 
 
Alt tydede derfor på, at TV 2 måtte tilføres en stærkt forøget statslig finansiering, hvis stationen 
fortsat skulle levere et kvalitetsbetonet og alsidigt programudbud. Et alternativ var at satse 
tydeligere på målgruppen 15-50 år, men ville det være i overensstemmelse med public service-
forpligtelserne om at levere kvalitetsprogrammer til hele befolkningen? En tredje mulighed kunne 
ligge i en lempelse af reklamereglerne, dvs. tilladelse til reklamer for øl, vin og håndkøbsmedicin. 
Breaks var der modstand imod hos næsten alle politiske partier. Men ville det skaffe penge nok? 
 
Det gamle argument for en privatisering – nemlig at der ikke var råd til både DR og TV 2 som 
public service-virksomheder med et bredt alsidigt programudbud for hele befolkningen – kunne 
således fremføres med stadig større vægt. Og debatten i foråret og sommeren 1999 var præget af 
mange og vedholdende krav om en kraftig licensstigning, og af en modsvarende afvisning. 
 
Politiken den 3. juni 1999 med rubrikken “Licensen vil stige fra år 2001”: 
 
“Folketingets mediepolitiske ordførere regner med licensforhøjelser, når medieforliget træder i 
kraft. Licensen kommer til at stige markant, når det nye medieforlig træder i kraft i år 2001. Det 
vurderer en række af Folketingets mediepolitiske ordførere. Licensstigningen skal først og 
fremmest finansiere digitaliseringen af de to danske public service-kanaler, DR og TV 2. De to 
stationer har tilsammen lagt op til licensstigninger på omkring 27 pct. over fire år i deres oplæg til 
forhandlingerne om det kommende medieforlig, der begynder efter sommerferien. Hertil skal man 

 
1026 Beregninger foretaget af Frands Mortensen og forelagt for TV 2’s direktion og ledergruppe den 31. august 1999 og 
for DR’s direktion den 28. september 1999. I FM’s arkiv. 
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lægge yderligere nogle procenter på grund af den almindelige løn og prisudvikling. Ingen af de 
mediepolitiske ordførere ønsker dog at sætte procenter eller beløb på den kommende licensstigning. 
Men både de konservative, Fremskridtspartiet, Socialdemokratiet, CD og SF forventer 
licensstigninger fra år 2001, hvor det kommende medieforlig træder i kraft. Venstre og Dansk 
Folkeparti er som de eneste helt afvisende over for licensforhøjelser. […]  
 
Berlingske Tidende fulgte op den 4. juni 1999 med rubrikken “Licensstigning på vej”: 
 
“Det bliver dyrere at nyde udsigten fra husets bedste lænestol i de kommende år. TV-licensen får 
nemlig efter al sandsynlighed et ordentligt nøk op i forbindelse med forhandlingerne om et nyt 
medieforlig. Forliget skal afløse det nuværende, der udløber 1. januar år 2001. Udsigten til 
stigningen skyldes, at både TV 2 og Danmarks Radio skal til at satse på digitale udsendelser og 
kanaler - det koster. TV 2s bestyrelse har meldt ud, at stationen skal bruge 250 mio. kr. om året til 
at drive en ny, digital kanal, og DR ønsker i alt 1,4 mia. kr. over fire år i deres digitale bestræbelser. 
I perioden fra år 2001 til 2004 svarer det til godt 2,4 mia. kr. Bliver forslaget vedtaget, vil licensen i 
år 2004 være omkring 475 kr. højere end i dag. Og TV-stationernes ønsker bliver vel modtaget 
blandt de mediepolitiske ordførere på Christiansborg. Selv om de ikke vil sætte eksakte tal på, er 
der bred enighed om at hæve licensen. ’Det er vigtigt, at både DR og TV 2 som public service-
kanaler kommer med i digitaliseringsprocessen. Det er dér, fremtiden ligger, men hvor mange 
penge der skal afsættes til formålet, vil jeg ikke ind på endnu. Inden vi begynder at snakke 
økonomi, må vi have klarhed over indholdet,’ siger de Radikales mediepolitiske ordfører, Henrik 
Svane, som dermed er på linie med Socialdemokratiet, SF, CD og de Konservative. Derimod 
afviser Venstre klart, at licensen skal hæves for at betale udgifterne til digitalisering. ’Jeg er meget 
overrasket over, at borgerlige partier kan gå med til at hæve licensen. Frem for blindt at sige ja, når 
der bliver bedt om flere licenspenge, så synes jeg, vi skulle prøve at gå andre veje. Det kunne for 
eksempel være at afsætte pengene til digitaliseringen som et engangsbeløb på finansloven, for vi får 
aldrig licensen ned, hvis den først stiger,’ siger Jens Rohde (V)”. 
 
Men i 1998-99 dukker der tydeligt en anden form for argumentation op – nemlig hensynet til TV 2 
som virksomhed og hensyn til konkurrencen. Jfr. Jens Rohdes udspil fra september 1999.  Hvis 
virksomheden TV 2 ikke med de eksisterende licensmidler kan opfylde public service-kravene, inkl. 
de reklamebegrænsninger, der indgik heri, ville det være bedre at fritage TV 2 for public service-
forpligtelserne. Licensen kunne da fjernes sammen med reklamerestriktionerne, og TV 2/Danmark 
kunne på lige vilkår (- næsten: breaks) frit konkurrere med MTG’s og SBS’s tv-kanaler og derved 
blive i stand til at klare sig som virksomhed. Dette er imidlertid en skæv vinkel på problemet, set i 
forhold til dem, der opfatter public service som krav om et alsidigt og mangfoldigt programudbud. 
Elsebeth Gerner Nielsen udtrykte det prægnant i 2001: 
 
“Vi giver momsfritagelse for at sikre et stort udvalg af aviser, ikke  aviser med et særligt indhold. 
Vi giver ikke licens for at sikre et stort udvalg af TV-stationer, men for at sikre TV-stationer med et 
særligt indhold, et public service-indhold” (Politiken, den 23. april 2001). 
 
Men hvis man ser licensen som en statsstøtte på linje med støtten til dagbladene (bl.a. nul-moms og 
distributionsstøtte, se kapitel 1, 9 og 14), bliver den en erhvervsstøtte, der skal sikre den fortsatte 
konkurrence mellem så mange virksomheder som muligt. Ser man den derimod som kompensation 
i form af et økonomiske sikkerhedsnet til gengæld for at tilbyde befolkningen et mangfoldigt og 
alsidigt programudbud, er det afgørende ikke, om TV 2 som virksomhed klarer sig på normale 
markedspræmisser, men om det statslige sikkerhedsnet er tilstrækkeligt stærkt og omfattende til at 
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sikre det ønskede programudbud via TV 2. En svækket kommerciel finansiering må nødvendigvis i 
denne optik føre til øget statsfinansiering. I en virksomhedsoptik med hovedvægt på den frie 
konkurrence vil svigtende kommercielle indtægter føre til ønske om forbedrede 
konkurrencemuligheder ved på den ene side at fjerne de kostbare public service-forpligtelser (og 
den deraf medfølgende beskedne statslige finansiering) og på den anden side at tillade de samme 
konkurrencebetingelser på reklamemarkedet som konkurrenterne har. Er det ikke nok, må der 
slækkes på udgifterne til de dyre programproduktioner, der indgår i public service-mandatet. 
 
Virksomhedsvinklen og ønsket om fri konkurrence blev i denne periode fremført af borgerlige 
aviser til støtte for Brian Mikkelsens og Jens Rohdes privatiseringsønske. 
 
Berlingske Tidende i lederen den 19. november 1998, da TV 2 havde varslet prisforhøjelser på 
reklamer: “[…] da TV3 er en rent kommerciel station, er det helt op til markedskræfterne at afgøre, 
om TV3 fortsat skal eksistere. Anderledes med TV 2. […] TV 2 er delvis licensfinansieret, og det er 
let at forestille sig, hvordan manglende reklameindtægter kan få interessen til at samle sig om 
licensen. […] Det må derfor gentages, at den eneste rigtige løsning er at kappe de politiske bånd til 
TV 2. Privatiser TV 2 til en kommerciel tilværelse. DR skal være eneste statsfinansierede station 
med tilhørende public service-forpligtelse”. 
 
B. T. også i leder den 12. maj 1999, da TV 2’s økonomiske problemer og sparekrav var 
offentliggjort, og en mulig licensforhøjelse lurede: “De ellers lykkelige ejere af eget betalt TV-
apparat har derfor god grund til frygt for, at løsningen på TV 2s krise bliver nye dyk ned i lommer 
og tegnebøger. Privatisering, f.eks. i form af et børsnoteret aktieselskab – som vil tvinge TV 2 ud i 
ægte konkurrence med sine egentlige konkurrenter – er en tanke, som desværre ikke kan tænkes hos 
parret Pedersen-Bilgrav. Men vi lader alligevel ideen – privatisering – stå lidt”. 
 
Og Berlingske Tidende den 30. september 1999, da TV 2 igen havde ønsket mere i licens for at 
kunne opfylde sine krav: 
 
“TV 2s argument er, at de flere licenskroner er nødvendige på grund af svigtende reklamesalg, og 
fordi de kommercielle stationer har styrket deres position med højere abonnementsafgifter fra 
kabelkunder. Den logiske konsekvens af Odense-stationens jeremiader burde være, at TV 2 fritages 
for licens og public service-pligter, så kampen kan tages op med de kommercielle stationer på lige 
vilkår. En privatisering af TV 2 burde være en lige så selvfølgelig konsekvens”. 
 
Her er det ikke ønsket om en stærk dansk, privat  mediebranche, der er baggrunden for synspunktet. 
Selve konkurrencen mellem private virksomheder synes et mål i sig selv. Kvaliteten og karakteren 
af de programmer, et privat TV 2 kunne og ville levere, blev ikke omtalt af tilhængerne af denne 
tanke, ligesom det heller aldrig blev fremført, at et privat TV 2 ville levere bedre programmer end 
det statsejede og delvist licensfinansierede TV 2. 
 
Afslutningsvis på denne opsamling vil jeg citere fra to indlæg i debatten, der begge stiller skarpt på 
TV 2’s dilemma. Det ene er fra en leder i den socialdemokratiske avis Aktuelt den 24. juni 1999, 
det andet er skrevet af den borgerlige kulturdebattør, Rolf Bagger, i Berlingske Tidende den 4. juni 
1999. Rækkefølgen er tilfældig, og jeg siger ikke hvem, der har skrevet hvad. 
 
“Det turde være tydeligt for enhver, at panikken for længst er brudt ud på TV 2. Stationen, der indtil 
for få år siden med en vis selvfølelse kunne præsentere sig selv som den unge og ambitiøse 
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fornyelse af nationalt dansk tv - men hvor tingene i disse måneder bogstaveligt talt synes at gå op i 
limningen. Først forårets krav om at skulle spare 143 millioner kroner på grund af et tilsyneladende 
pludseligt og uforudset tab af reklamekroner. Så meddelelsen om, at den administrerende direktør 
Jørgen Flindt Pedersen forlader skuden - med en paradoksal melding om, at han nu som altid står 
for det stik modsatte af, hvad der i højere og højere grad er blevet TV 2’s varemærke: En 
kommerciel jagt på annoncekronerne dér, hvor den slags nu engang ligger. Fjernsyn for børn om 
morgenen? Det skal de få, annoncørerne. Dernæst onsdagens præsentation af efterårets 
sendeprogram, der - man tager sig til hovedet - indiskutabelt trækker kanalen mod mere 
kommercielle og mere overfladiske programtyper. Et eksempel: Lanceringen af 
programmet ’Gadekamp’ centreret omkring en studieværtinde, hvis primære kvalifikation indtil 
videre er, at hun blev kendt for at være halvnøgen på en øde ø i konkurrenten TV3’s ’Robinson’. 
Eller hvad det nu hed, programmet. Nå ja, og så kulturministerens rimelige og glimrende forslag om 
et forbud mod børnereklamer som en art dobbelthævn over tv-stationen, der savner penge - og nu 
heller ikke må tjene dem i det omfang, den har lyst til. Hvis nogen på Kvægtorvet i den forbindelse 
mener, at det er småt med venner, når både annoncørerne og politikerne tilsyneladende svigter, ja så 
er det til at forstå. Men følelsen er ikke rimelig. Som det bliver tydeligere og tydeligere i disse år, er 
miskmasket af halvoffentlige og halvprivate servicevirksomheder potentielle dødsejlere, som 
risikerer at gøre begge sektorer utilfredse. Combus, DSB, den københavnske minimetro og alle de 
statslige aktieselskaber er som TV 2 eksempler på selskabskonstruktioner, der både skal blæse og 
have mel i munden - dvs. på samme tid konkurrere på markedsbetingelser og leve op til ganske 
bestemte, offentlige krav til indhold og kvalitet. Og resultatet bliver derefter. Man svigter markedet 
- fordi man ikke må konkurrere. Og man svigter det offentlige hensyn, fordi pengene i vist omfang 
alligevel skal bestemme. Løsningen er derfor enkel, også hvad angår den nationale danske tv-
produktion. At lukke for licensfinansieringen af TV 2, der således frit vil kunne konkurrere med 
TV3 og TvDanmark på kommercielle fællesnævnere, der givetvis om føje år vil være så lave og 
vulgære, at vi i dag knap kan forestille os det muligt. Husmoderstrip i den bedste sendetid! Ideen er 
hermed givet videre. Der må være et marked! Tilbage vil derefter være det, der engang var 
udgangspunktet, og som der i et demokratisk og mediemæssigt perspektiv er mere behov for end 
nogensinde: Én koncentreret, kvalificeret public service-kanal, der forstår og accepterer sine 
opgaver, og som kan være en ressource for den danske kultur i den fremtid, vi allerede står med 
halvandet ben inde i. At skille skæg fra snot, bogstaveligt talt”. 
 
“[…] TV 2s aktuelle krise har således kaldt et mylder af aggressive mediefolk frem, der stort set 
alle har belært TV 2 om, hvordan man bør lave TV , og hvordan en arbejdsplads med adskillige 
hundrede ansatte i øvrigt bør ledes, og det, hvad enten kritikerne selv kun har lidet imponerende 
eller ligefrem slet ingen ledelsespræstationer bag sig. De politiske reaktioner på TV 2s krise har 
ikke været mindre interessante, og også på den front har TV 2 stort set været uden støtte. Især 
borgerlige politikere har brugt krisen til endnu en gang at tale for en privatisering af TV 2 , som vil 
indebære et farvel til såvel licenspenge som public service-forpligtigelser, og samme ordning har 
flere store (borgerlige) aviser talt for i ledende artikler. Som borgerligt menneske må man unægtelig 
undre sig. TV 2 blev etableret for godt ti år siden - også med de borgerlige partiers stemmer - for at 
skabe konkurrence til Danmarks Radio. Er det tilsynekomsten af Pernille Aalunds univers i TV3 og 
Stripperkongens piger i TvDanmark, som efter borgerlig opfattelse har skabt en så kvalificeret 
konkurrence til DR, at TV 2 nu kan undværes og derfor - som det er blevet sagt - bør »finde sit 
marked« i samme kommercielle sump? Er det mon fuldstændig forbigået de samme borgerlige 
politikeres opmærksomhed, at Danmarks Radio inden for det seneste par år har forvandlet sig til en 
benhård, topstyret mediekoncern, som nu i bedste (det vil sige værste) statskapitalistiske stil synes 
klar til et opgør med koncernens personaleorganisationer? Når der er så stille om denne udvikling, 
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må det skyldes, at den forener en gammel, betonsocialdemokratisk drøm (som tænkende 
socialdemokrater næppe engang nærer længere) om stærke, offentligt kontrollerede monopoler med 
en borgerlig drøm fra 1980erne om at omdanne de gamle statslige foretagender til velsmurte, 
DJØF-styrede maskiner. Men har DJØF-modellen - det vil sige med medlemmer af Danmarks 
Jurist- og Økonomforbund i toppen - været lykken på Det Kgl. Teater? Og begynder lægerne ikke at 
røre på sig over DJØF-styringen af sygehussektoren? TV 2 har ikke haft mange venner på det 
sidste, skønt det pudsigt nok stadig er landet mest sete kanal. Men netop nu melder jeg mig gerne 
blandt vennerne ud fra en gammeldags borgerlig kærlighed til den pluralisme, som fx forleden 
bragte mig Poul Martinsens og Anders Riis-Hansens fremragende serie fra Lundtoftegade i 
København ind på skærmen”. 
 
18.9. Elsebeth Gerner Nielsens udspil til mediepolitisk aftale for 2001-2004 
18.9.1. Ny Regnegruppe 
Som fortalt i afsnit 18.3.2 havde Elsebeth Gerner Nielsen i marts 1999 taget de første skridt til at få 
udarbejdet oplægget til forhandlingerne om en nye mediepolitiske aftale. Det var sket ved dels at 
nedsætte en lille “tænketank”, dels ved at spørger DR og TV 2 om, hvilke udgiftskrævende 
initiativer, de havde planer om. TV 2 skulle desuden redegøre for den forventede 
reklameomsætning og for TV 2’s andel heraf. Alt sammen for at kunne fastlægge behovet for 
eventuelle licensforhøjelser. 
 
Som fortalt i afsnit 13.16.1, 13.19.5.2 og 17.12.1. var der tre gange tidligere gennemført 
beregninger af tv-reklameomsætningens fremtidige størrelse og af TV 2’s sandsynlige andel. Det 
var først sket i Medieudvalgets regi, hvor en Regnegruppe i sommeren 1995 havde forudset TV 2’s 
reklameindtægter i perioden 1995-2000. Disse beregninger var senere indgået i fastlæggelse af TV 
2’s licens i medieforliget for 1997-2000. 
 
I marts-april 1996 var beregningerne justeret i tilknytning til overvejelser om, hvorvidt der fandtes 
et forsvarligt økonomisk grundlag for at drive et TV 2 i aktieselskabsform, og de havde været stærkt 
medvirkende til, at en embedsmandsgruppe havde afvist denne mulighed. 
 
TV 2 havde sidenhen anvendt egne beregninger til at lægge budget efter stort set de samme 
principper, men i sidste halvdel af 1998 og første del af 1999 blev det klart, at den faktiske 
indtjening ikke svarede til den beregnede. Nogle af forudsætningerne måtte have ændret sig. 
 
Det førte til, at TV 2’s administrerende direktør Jørgen Flindt Pedersen (Mandag Morgen 19. april 
1999), senere offentligt støttet af bestyrelsesformanden Jens Bilgrav-Nielsen1027, bad om, at der i 
ministeriets regi blev nedsat en Ny Regnegruppe, der skulle beregne TV 2’s indtægtsmuligheder på 
reklamemarkedet i perioden 1999-20041028. 
 
Kulturministeriet etablerede Den nye Regnegruppe i maj 1999, og den holdt sit første møde den 4. 
juni1029. 
 

 
1027 På TV 2-regionernes konference i Landstingssalen den 27. april 1999 og i TV 2’s officielle henvendelse til 
Kulturministeriet den 29. april 1999. 
1028 Det kan opfattes som en desavouering af Henrik Dyring, at TV 2 ikke forsøgte at klare beregningerne internt. Men 
det er mere sandsynligt, at TV 2 ønskede en uvildig beregning, hvorved virksomheden ikke selv ville stå med ansvar for 
resultatet og således, at andre kom til at pege på behovet for mere licens. 
1029 I FM’s arkiv indgår flere hundrede siders materiale om Regnegruppens arbejde. 
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Den nye Regnegruppe blev formelt organiseret på den måde, at Kulturministeriet anmodede KPMG 
Consulting om at udarbejde fremskrivningen, men under tilsyn og bistand fra en følgegruppe. 
KPGM var repræsenteret af Jesper Holm Hansen, Timmo Ritzau og Nicolai Malm. I følgegruppen 
indgik en række gamle kendinge fra den første Regnegruppe: Økonomidirektør Peter Parbo TV 2, 
salgs- og marketingdirektør Henrik Dyring TV 2, administrerende direktør Jesper Sehested Lund 
TvDanmark, professor Frands Mortensen Aarhus Universitet og lektor Lars Grønholt 
Handelshøjskolen i København. Desuden informationschef Niels Jørgen Langkilde TV3, kontorchef 
Lars M. Banke og specialkonsulent Lene Gelting, begge Kulturministeriet. Jesper Holm Hansen 
havde også været medlem af den gamle Regnegruppe1030. 
 
Det endelige ansvar for beregningerne var KPMG’s, og det er flere steder i rapporten anført, at ikke 
alle følgegruppens medlemmer var enige med KPMG.  
 
Fremskrivningen blev udarbejdet “med henblik på at give det politiske system et forbedret 
beslutningsgrundlag i forbindelse med fastsættelse og fordeling af licensmidler ved de 
mediepolitiske forhandlinger i efteråret 1999” (s. 1)1031. 
 
Den nye Regnegruppe var enige om at genbruge hovedprincipperne i den model, den gamle 
Regnegruppe havde udviklet i 1995. “Dette skyldes især, at fremskrivningerne i store træk har vist 
sig at holde stik med den realiserede udvikling i tv-markedet, og at modellens principper også i 
praksis bliver anvendt af de kommercielle aktører i markedet” (s. 2). 
 
Den færdige, fortrolige rapport blev afleveret til ministeriet den 13. september 1999 på KPMG’s 
officielle brevpapir med den lidt mærkelige titel: “Kulturministeriet. TV 2’s indtægtsmuligheder på 
reklamemarkedet fra 1999 til 2004” (i FM’s arkiv). 
 
Rapportens hovedresultater findes i det såkaldte referencescenarie, der er udarbejdet under 
forudsætning af uændret lovgivning og rammebetingelser for TV 2 (s. 26 og bilag 2). 
Fremskrivningen ser således ud: 
 
Tabel 18.5. TV 2’s prognosticerede indtægter fra tv-reklame og Internetreklame i 1998-2004 samt TV 2’s andel af tv-
reklameomsætningen. Beløb i mio. kr. Løbende priser. 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Tv-omsætning 1316 1200 1229 1267 1317 1374 1424 
Vækst i %  -8,8 2,4 3,1 3,9 4,3 3,6 
Internet   4 5 6 7 7 8 
TV 2 i alt 1318 1204 1234 1273 1324 1381 1432 
TV 2’s andel 65,6 57,8 55,9 54,2 53,2 52,3 51,5 
 
Der er tale om en kraftig opbremsning i væksten i 1999 (såkaldt “negativ vækst”) og derefter en 
moderat stigning, der lige netop kryber over den skønnede inflation. Beregningen er imidlertid 
foretaget ud fra en såkaldt “realistisk” vurdering af væksten i BNP. I perioden 1993-1998 var den 
gennemsnitligt 4,7% og i 1999-2004 anslået til nogenlunde det samme. Men udviklingen fra 1998 
til 1999 viste et fald fra 4,8% til 3,9% og hvilken sikkerhed var der for, at den tidligere stigningstakt 

 
1030 Medlemmer af Den nye Regnegruppe, se rapporten s. 8. Den gamle Regnegruppens medlemmer er opregnet i 
Betænkning 1300, Bilagsbindet s. 283.   
1031 Det er således tydeligt, at meningen var at skabe grundlag for at fastlægge størrelsen på den statsstøtte, der skulle 
tilføres TV 2 i 2001-2004. Dette kommer til at stå centralt, når Kommissionen i 2004 skal afgøre, om den statslige 
finansiering af TV 2 overholdt de fire Altmark-kriterier, se afsnit 21.4.6. 
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skulle indfinde sig igen? Sagen var prekær, fordi et fald på 1 %-point i f.eks. år 2000 i forhold til 
det beregnede, ville nedsætte TV 2’s TV-reklameindtægt med 54 mio. kr., hvorved 2000 ikke ville 
rumme en nominel stigning, men et direkte fald i reklameindtægter i løbende priser.  
 
Ved siden af dette referencescenarie havde gruppen beregnet effekterne af forskellige nye 
foranstaltninger. Et forbud imod børnereklamer generelt ville koste TV 2 54 mio. kr. om året, 
medens et forbud imod alle former for reklamer omkring børneudsendelser vil betyde en årlig 
nedgang i TV 2’s reklameomsætning på 88 mio. kr. En del af begge nedgange ville kunne opfanges 
af de London-baserede kanaler TV3, TV3+ og TvDanmark 1. 
 
Hvis Folketinget på den anden side tillod reklamer for øl, spiritus og håndkøbsmedicin skønner 
rapporten, at TV 2 reklameindtægter vil stige med 25 mio. kr. i 2001 til gradvist at nå 71 mio. kr. i 
2004 (alle oplysninger i tabel 3.20, s. 32). 
 
Samlet peger rapportens indhold ikke på, at TV2’s fremtidige behov for øgede indtægter kan 
skaffes via salg af reklameplads.  
 
Hermed var der lagt en af de brikker, der kunne indgå i ministerens mediepolitiske oplæg. 
 
18.9.2. Programkoordinering mellem DR og TV 2 
Det næste, Elsebeth Gerner Nielsen tog fat på, var programkoordineringen mellem DR og TV 2. 
Det var en ømtålelig sag, der længe havde været fremme på den offentlige debat. I afsnit 17.3 
gennemgik jeg forløbet i sommeren 1997, hvor Ebbe Lundgaard uden større held forsøgte sig som 
mægler og indpisker for at opnå en samlet koordinering. Og i afsnit 17.3 refererede jeg den 
undersøgelse, DR’s medieforskning havde udført i 1995, der viste, at DR og TV 2’s samlede andel 
af befolkningens tv-sening var størst, når deres programudbud var koordineret. Men DR og TV 2 
satte øjensynligt deres egen dispositionsfrihed højere end seernes valgmulighed. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen skrev den 2. august 1999 til DR og TV 2 og forklarede, at det ikke var 
muligt at imødekomme de ønsker, de i april 1999 var komme med til den kommende medieaftale 
(se 18.3.3 og 18.5) . Det var hendes mål at styrke public service radio og tv. Men “hvis det skal 
lykkes er det imidlertid nødvendigt at gå nye veje. Jeg ser i den forbindelse en bedre 
programkoordinering mellem DR og TV 2 som en oplagt mulighed”. Og ministeren fortsatte: 
 
“Der har igennem lang tid lydt megen kritik af DR’s og TV 2’s manglende programkoordinering. 
Kritikken udspringer især af seernes utilfredshed med ikke at have reelle valgmuligheder, fordi de 
to public service-stationer ofte sender den samme slags programmer på samme tid. […] I lyset af de 
meget store investeringer i digitalt tv og radio, vi står overfor i de forestående licensforhandlinger, 
finder jeg det meget vigtigt, at seerne virkelig føler, de får en bedre betjening for pengene. Det tror 
jeg, at en væsentlig forbedret programkoordinering mellem DR og TV 2 og et forbedret samarbejde 
om f.eks. indkøb af dyre programmer kan bidrage til”. 
 
Ministeren ville derfor gerne høre om konkrete initiativer, der kunne gøre konkurrencen mellem de 
to public service-stationer mere seervenlig, og hun så gerne en samlet drøftelse af initiativerne i 
midten eller slutningen af august måned1032. 
 

 
1032 Kulturministeriet journal nr. 1999.7205-13. I FM’s arkiv. 
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DR svarede allerede den 6. august. Svaret indeholdt på de første to sider en gennemgang af de 
hidtidige koordineringsaftaler. På daværende tidspunkt var der faktisk aftale om samarbejde på en 
række områder: 
 
• Ny dansk dramatik. TV 2 kan sende nyproduceret dansk dramatik og danske spillefilm lørdag kl. 
20-21, medens DR gør det søndag kl. 20-21. Desuden forbud imod samtidig dansk dramatik på 
hverdage mellem 20 og 21. 
•Nyheder. De faste nyhedsudsendelser må ikke sendes overfor hinanden. 
• Sport. Aftale om OL i Sydney 2000. I perioden kl. 14-24 skal der altid på DR1 og TV 2 være 
andet end OL-programmer. Desuden aftale om fordeling af fodboldlandsholdets hjemmekampe og 
om fordeling af førstevælger-retten til danske sportsgrene. 
• Koordinering af sendeplaner ved højtider. 
• Produktionsmæssig samarbejde omkring større begivenheder, f.eks. indvielsen af Storebæltsbroen. 
 
Endvidere var der igangværende drøftelser om yderligere koordinering af børneprogrammer og om 
yderligere samarbejde omkring køb af sportsrettigheder1033. 
 
Derefter fremførte DR tre indvendinger imod hele idéen bag Elsebeth Gerner Nielsens brev. 
 
Først gjorde DR opmærksom på den undersøgelse om befolkningens holdning til public service 
radio og TV, der var offentliggjort i slutningen af juni 19991034. Den viste, at 72% af befolkningen 
var tilfredse med, at DR og TV 2 ikke sender nyheder og ny dansk tv-dramatik samtidigt. Kun få 
ønskede dette udvidet til en bredere koordinering. 5% mente, at alle områder skulle dækkes. Andre 
5% ville have alle film og tv-dramatik omfattet, og endelig var der 4% der mente, at alt sport skulle 
koordineres. DR mente således at kunne tilbagevise grundlaget for ministerens henvendelse. 
 
Dernæst pegede DR på, at der kun var små økonomiske gevinster ved en udvidet koordinering af f. 
eks. køb af sportsrettigheder og filmpakker. Og set i forhold til DR’s og TV 2’s licenskrav var 
fordelen “meget begrænset” (s. 4). 
 
Endelig inddrog DR konkurrencemyndighederne. Som noget nyt var disse de senere år trådt ind på 
banen (se afsnit 20.4.3), og det var kun med nød og næppe, at DR og TV 2’s fælles aftale om 
Superliga-kampe var godkendt af Konkurrencestyrelsen. En senere fælles aftale om køb af 
nyhedsklip fra TV3’s sportsudsendelser var erklæret for at være i strid med Konkurrenceloven. 
 
Der var dog mulighed for, at DR og TV 2 tilsammen kunne forbedre TV 2’s reklameindtægter ved 
en omfattende “modprogrammering” i forhold til TV3 og TvDanmark. “Det kan ske ved, at DR – 
når TV2 sender programmer, der særligt henvender sig til ældre seere, den såkaldte “+50-gruppe”, 
som reklameomsætningsmæssigt tilsyneladende er mindre interessant – sender programmer til de 
yngre seere for at forhindre, at de går over på TV3 og TVDanmark, der begge bevidst i deres 
programplanlægning har satset på denne, reklamemæssigt attraktive gruppe” (s. 4). Det var DR dog 

 
1033 DR’s svarbrev af 6. august 1999 s. 1-3.  Ref. csn. 1999-001-34. I FM’s arkiv. 
1034 AC Nielsen/AIM: Public Service undersøgelse foretaget for DR og TV 1999. I FM’s arkiv. Undersøgelsen var 
igangsat og finansieret af DR og TV 2 og resultaterne byggede på interviews med 1511 personer over 13 år, gennemført 
i perioden 16. april til 19. maj 1999. Undersøgelsen blev offentliggjort den 25. juni 1999 (pressemeddelelse fra TV 2 kl. 
11.00. I FM’s arkiv), og fik god omtale i den trykte presse med positive rubrikker den 26. juni: “Folket står bag DR og 
TV 2” (Politiken), “Højere licens i orden ” (Morgenavisen Jyllands-Posten), “Danskerne tilfredse med TV-licensen” 
(Berlingske Tidende), “Hver anden vil betale mere i licens” (Aktuelt). 
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imod. DR’s sendeplaner ville blive en afledt konsekvens af TV 2’s. Og da TV 2 var nødt til at tage 
kommercielle hensyn ved programplanlægningen, ville DR’s uafhængighed af økonomiske 
særinteresser blive anfægtet. Dertil kom, at hvis en sådan koordinering lykkedes og fik som 
konsekvens, at TV 2 forbedrede sin reklameindtjening mærkbart, kunne det kun ske på TV3’s og 
TvDanmarks bekostning. 
 
I forlængelse heraf nærmest truer DR med EU-Kommissionen: 
 
“I lyset af den før omtalte stigende interesse, som konkurrencemyndighederne både her i landet og i 
EU i de senere år har haft for hele TV-området, herunder bl.a. for spørgsmålet om, hvorvidt der ved 
blandingsfinansiering (licens-reklameindtægter) er tale om konkurrenceforvridning, vil en 
programkoordinering mellem TV2 og DR, der medfører betydelige indtægtstab for andre 
operatører, formentlig skabe stor opmærksomhed og medføre betydelige vanskeligheder” (s. 5).  
 
TV 2’s svar fra 24. august var kortfattet og afvisende. TV 2 mente, “at den konkurrence på public 
service-fjernsyn, som blev indført med etableringen af TV 2, er rigtig og sund og giver de bedste 
resultater for seerne” (s. 1)1035. 
 
TV 2 var dog ikke helt afvisende for en højere grad af gensidig orientering om programplaner i 
fremtiden, så DR og TV2 tilsammen har et bredt tilbud “for ikke at sende seerne over til de 
kommercielle, udenlandsk ejede konkurrenter” (s. 2). Men der var grænser for samarbejdet, fordi 
TV 2 havde en dominerende stilling på reklamemarkedet. 
 
Rent psykologisk var det dog vigtigt “at de to offentlige stationer af offentligheden opleves i et 
fornuftigt samarbejde for at forbedre det samlede tilbud til seerne […], sådan at der skabes en 
fornemmelse af, at licensmidlerne og vores reklamekroner bruges mest hensigtsmæssigt”. Men 
netop TV 2’s afhængighed af reklameindtægterne ikke mindst i den nu skærpede 
konkurrencesituation med MTG og SBS gør, at “[TV 2] i hele vores programplanlægning [er] nødt 
til at tage vidtgående hensyn til en optimering af vores reklameindtægter”. (s. 3). 
 
Som sagt kunne en udvidet gensidig orientering være et gode, men TV 2 foretrak imidlertid, “at det  
sker gennem tosidige drøftelser og [TV 2] ønsker principielt ikke en detaljering i fremtidig 
lovgivning”. Men andre ord var svaret til ministeren: “Fingrene væk!”.  
 
18.9.3. Uenighed og usikkerhed i regeringen 
Elsebeth Gerner Nielsens arbejde med et mediepolitisk udspil fik heller ikke nogen umiddelbar 
hjælp fra de to regeringspartier, Socialdemokratiet og Det radikale Venstre. Der var usikkerhed og 
uenighed om følgende vigtige punkter:  

- privatisering af TV 2 
- P4 
- forbud imod børnereklamer 
- digitalisering 
- og licensens størrelse. 

Det ser jeg nærmere på. 
 
18.9.3.1. For og imod privatisering af TV 2 

 
1035 TV 2’s brev til kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen af 24. august 1999 med initialerne JBN/JFP/rad. I FM’s 
arkiv. 
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Som jeg fortalte i afsnittene om Ebbe Lundgaards korte tid som minister for TV 2 (kapitel 17), 
havde der hos De Radikale været modstridende holdninger til en privatisering af TV 2/Danmark. 
Jeg antydede også, at en af årsagerne til Lundgaards exit som minister hang sammen med denne 
uenighed, hvor han kom på kant med folketingsgruppen (eller dens flertal). 
 
Også hos socialdemokraterne var der uro om spørgsmålet. Jytte Hilden havde på en tvetydig måde 
medtaget en drøftelse af TV 2’s fremtidige organisering i sit andet udkast til det brede 
mediepolitiske forlig i 1996 (afsnit 13.19.9). Den mediepolitiske ordfører Søren Hansen havde i 
sommeren 1995 foreslået både DR og TV 2 nedlagt, så man kunne starte helt forfra med én samlet 
institution, der rådede over tre tv-kanaler (13.19.2). Den 18. april 1997 fremkom Søren Hansen med 
idéen om det rene snit, der indebar, at TV 2/Danmark mistede licensen og TV-regionerne og blev 
delvist privatiseret (17.9), og ved de afsluttende forhandlinger i oktober 1997 var han villig til at 
sælge TV 2, imod at DR fik P4 (17.14). 
 
Efter, at Elsebeth Gerner Nielsen var blevet Kulturminister, havde regeringen opgivet 
privatiseringstanken og satsede i stedet på at styrke public service-udbuddet i Danmark1036. Søren 
Hansen rettede ind som mediepolitisk ordfører for det største regeringsparti1037, men det gjorde ikke 
alle i den socialdemokratiske folketingsgruppe.  
 
Det startede med et Ritzau-telegram, hvis anledning, jeg ikke har kunnet opspore. Det havde denne 
rubrik: “S: Slip TV 2 løs fra public service og giv regionerne penge”. 
 
“TV 2 skal kastes ud i den fri kommercielle konkurrence uden pligt til public service, som 
Danmarks Radio alene skal stå for. Samtidig skal 300 mio. årlige licenskroner gives direkte til TV 
2-regionerne. Det foreslår Socialdemokratiets medieordførere, Jytte Wittrock og Carsten Hansen. 
Danmarks Radio skal være den eneste public service kanal med pligt til at levere et bredt tv-udbud 
for hele befolkningen. Siden TV 2s fødsel i 1988 har konkurrencen med DR ikke ført til bedre 
fjernsyn, mener de. - Konkurrencen har været præget af en til tider hysterisk fokusering på seertal, 
en konkurrence, der ikke er kommet seerne til gode. Vi har i alt for høj grad været vidne til, at en 
regulær seer-strandhugst har medført, at den samlede sendeflade er blevet mere og mere forfladiget, 
og vi nærmer os den laveste fællesnævner, siger Jytte Wittrock og Carsten Hansen. 
Regionerne skal have licensmidler direkte for at bevare en 'god, relevant og nær nyhedsdækning fra 
lokalområdet'. Samtidig skal DR konsolideres, så stationen har noget at stå imod med, 'når den 
digitale udfordring for alvor banker på døren', mener Socialdemokratiets medieordførere” (Ritzau 9. 
juni 1999 14:42). 
 
Næste dag, den 10. juni 1999, uddybede Jytte Wittrock forslaget i Berlingske Tidende ved at 
henvise til, at “de to public service-stationer bruger deres krudt forkert ved at bekrige hinanden på 
sendetider og programindhold. Og nu ser vi, hvordan regionalstationerne lider under den krig”, 
sagde hun og henviste til, at regionalstationerne i øjeblikket er med til at betale prisen for TV 
2/Danmarks økonomiske nedtur – de skulle som nævnt tage 30 mio. kr. af den samlede besparelse 
på 143 mio. kr. i hele TV 2-systemet (18.4.4). 

 
1036 Se hendes artikel den 8. april 1998 i Aktuelt, der har nærmest programmæssig karakter. “Det overordnede mål [er] 
at styrke public service, bl.a. ved at give DR og TV2 bedre muligheder for at gå ind i den digitale tidsalder og udnytte 
deres ekspertise til at tage konkurrencen op på fremtidens mediemarked. Det er den politik, det nye regeringsgrundlag 
lægger op til at fortsætte med styrke”. 
1037 Se f.eks. Morgenavisen Jyllands-Posten den 27. maj 1999, hvor han afviser en privatisering som svar på TV 2’s 
økonomiske krise. 
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I samme artikel blev Søren Hansen citeret for følgende: “Det er ikke Socialdemokratiets politik, de 
tegner. Der må være tale om nogle synspunkter, og de står for deres helt egen regning. Det har ikke 
været diskuteret i gruppen, og jeg medgiver gerne, at det er nogle modstridende meldinger, der 
kommer ud i øjeblikket”.  
 
Avisen fortsatte:“ Også hos de Radikale er der umiddelbar forundring over signalskiftet fra 
regeringspartneren. Partiets mediepolitiske ordfører, Henrik Svane, kalder det meningsløst. ’Jeg er 
lodret uenig. For det første mener jeg ikke, at kvaliteten af programmerne er så dårlig, som mange 
siger. For det andet er det efter min opfattelse vigtigt, at der er konkurrence på public service-TV, 
men alle forslag skal da være velkomne. Det betyder jo ikke, at de er lige gode, og jeg kan bestemt 
afvise, at det er et forslag som Det Radikale Venstre på nogen måde kan støtte’, siger Henrik 
Svane”. 
 
Herefter var der pause, men den 5. juli satte Carsten Hansen og Jytte Wittrock et nyt angreb ind ved 
i en artikel i Aktuelt at skrive følgende:  
 
“Den gavnlige konkurrence [mellem DR og TV 2] vi var blevet lovet, er gået op i en hysterisk 
fokusering på seertal, som ikke i sidste ende, er kommet seeren til gode. Vi har i alt for høj grad 
været vidne til, at seerstrandhugst, barnlige drillerier og manglen på koordination har medført, at 
programmerne er blevet mere og mere forfladiget, og vi har nærmet os den laveste fællesnævner. 
Derfor råber vi vagt i gevær, for svaret må være klart: Konkurrencen har ikke været en gevinst for 
seeren - tvært imod. Hvad skal vi så bruge den til? Spørgsmålet er, om ikke TV 2 skal fritages for 
deres public service-forpligtelse, og dermed overlade til DR alene, at leve op til public service-
kravene? Vi har set hvordan TV 2s økonomi har skrantet, blandt andet på grund af den stadig 
hårdere konkurrence om reklamekronerne, fra TV3 og TvDanmark. Lad os derfor give TV 2 frie 
tøjler til at kaste sig ud i den frie konkurrence, og lade de licensmidler der bliver tilført TV 2 blive 
øremærket til TV 2-regionerne. Det drejer sig om 300 millioner kroner om året. Med de penge i 
ryggen, vil TV 2s regioner kunne føre en stabil og sikker tilværelse, uden at TV 2s øvrige økonomi 
får konsekvenser i form af fyringer og ringere programmer. Det er vigtigt at fastholde kvaliteten 
også hos regionerne. Her får den lokale seer en god, relevant og nær nyhedsdækning fra 
lokalområdet og det ligger godt i tråd med public service- forpligtelserne om nærhed og relevans for 
seeren. Med kun én public service-kanal, kan vi få aflivet den konkurrence, der viste sig ikke at 
være så gavnlig endda. Vi kan så koncentrere os om, at sikre DR de bedst mulige vilkår, til at 
konsolidere kanalen, så der er noget at stå imod med, når den digitale udfordring for alvor banker på 
døren. Digitalt tv rummer mange - måske stadig udefinerede og uudnyttede - potentialer. Men to 
ting er sikkert: De kommercielle interesser kaster sig sultne over digitalt tv, og digitalt tv bliver den 
nye standard. Derfor skal der satses store penge, sådan at DR har løst billet, når det digitale 
eksprestog ruller ud fra perronen. Vi skal ikke have en konkurrence, der i sidste ende medfører flere 
quizprogrammer og anden letbenet underholdning. Vi skal have kvalitet, bredde, god underholdning 
og nyheder. Der skal være noget for alle, til hver en tid - også fremover. Derfor vil en reel forskel 
på DR og TV 2, også i finansieringen, fjerne den evige sammenligning mellem de to kanaler, som 
har vist sig at være så uhensigtsmæssig. Seeren vil være bedre tjent med, at de ved hvor de har DR 
og TV 2”.   
 
Her genfindes nogle af de nyere argumenter for privatiseringen. TV 2 skal have frie tøjler til at 
kaste sig ud i den frie konkurrence. Hvorfor? Bliver programmerne bedre af dén årsag? Næppe, 
men TV 2 som virksomhed vil sikkert klare sig bedre. Og er det virkeligt rigtig, at DR slipper for 
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konkurrence om seerne, hvis stationen bliver den eneste med public service-forpligtelser? Og at 
DR’s programmer derfor skulle blive bedre.  
 
Det er derimod i stil med tidligere overvejelser, når Hansen & Wittrock peger på ressource-
problematikken. Hvis dele af licensen ikke var bundet til TV 2/Danmark, kunne DR få næsten det 
hele, og dermed blive i stand til at klare sig godt, når digitaliseringens konsekvenser viser sig. TV 
2-regionerne kan få hele TV 2-systemets licens, men der tages ikke i denne artikel stilling til, hvor 
de sendemæssigt skal placeres.  
 
Det skete derimod i september 1999, hvor Carsten Hansen og Jytte Wittrock tilsyneladende havde 
fået tilslutning fra andre af partiets syv medlemmer af Folketingets kulturudvalg1038. 
 
“Den aktuelle krise giver øget anledning til at ændre hele TV 2-strukturen, mener flere af 
Socialdemokratiets medlemmer af Folketingets kulturudvalg. Forud for forhandlingerne om et nyt 
medieforlig hælder flere af regeringspartiets kulturfolk til at enten øremærke TV 2's licensmidler til 
de regionale stationer eller underlægge dem Danmarks Radio. Og enkelte ser direkte positivt på en 
privatisering af TV 2, hvilket ellers har været de borgerlige partiers varemærke de sidste mange år. 
[…] Officielt er Socialdemokratiet stadig imod en privatisering af TV 2. Men partiet ønsker heller 
ikke licensforøgelse og har ingen bud på, hvordan den kriseramte TV-station får flere penge. Peder 
Sass håber, at der "stadig er plads til TV 2 som public service-station", Lise Hækkerup afviser 
enhver snak om privatisering og Lis Greibe forudsiger markante ændringer i TV 2's struktur. Og af 
partiets syv kulturudvalgsmedlemmer er godt halvdelen tilhængere af at knytte regionerne tættere til 
DR samt at diskutere en eventuel TV 2-privatisering” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. 
september 1999, jeg fremhæver).  
 
Hvis jeg et øjeblik tager det kursiverede til indtægt for Socialdemokratiets standpunkt på dette 
tidspunkt – og jeg vender straks tilbage til problematikken – stod Kulturministeren i en meget 
vanskelig situation. Hun ønskede at styrke dansk public service, hvad der krævede flere økonomisk 
ressourcer. TV 2 reklameindtægter kunne ikke forøges, det havde Den nye Regnegruppe vist. 
Programkoordinering vil højest give småtterier og var muligvis i strid med 
konkurrencebestemmelserne, og DR og TV 2 ville maksimalt gå med til yderligere at forbedre den 
gensidige orientering. Og hvis Socialdemokratiet ikke ville forhøje licensen, hvad var der så tilbage 
af mulige løsninger?  
 
18.9.3.2. P4 til TV 2 eller DR? 
Kunne P4 være løsningen? Det var fremgået af drøftelserne om P4 i efteråret 1998 og foråret 1999, 
at der sandsynligvis lå omkring 2-3 hundrede millioner reklamekroner og ventede på den, der fik 
rådighed over frekvenserne til den fjerde landsdækkende radiokanal, og der var rift om den1039. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen havde ganske vist som en udløber af det gamle medieforlig med stærk 
støtte fra socialdemokraterne forsøgt at forhandle P4 hjem til DR, men det var mislykkedes. Nu 

 
1038 Partiet valgte fem ordinære medlemmer og to suppleanter. I den centrale samling 1999-2000 var det ved starten 
Hanne Andersen (formand for udvalget), Søren Hansen, Carsten Hansen, Peder Sass og Jytte Wittrock. Suppleanterne 
var Lis Greibe og Lise Hækkerup. Valgt på tingets andet møde den 6. oktober 1999 som punkt 14. Der var enkelte 
uvæsentlige ombytninger i løbet af samlingen, se Folketingets årbog for 1999-2000, s. 694-95.  
1039 Berlingske Tidende den 10. februar 1999: “Der er enorme interesser på spil om bolden. For den er guld værd. Det 
skønnes, at en reklamefinansieret radiokanal vil udløse mellem 200 og 300 mio. kr. i reklameindtægter. 17 stationer har 
ansøgninger liggende, og der er ikke bare økonomiske interesser på spil, men også politiske”. 
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skulle et nyt forlig strikkes sammen, og en af de store forandringer var netop TV 2’s økonomiske 
situation. Hvis P4 kunne drives med overskud på kommercielle præmisser, ville det afhjælpe TV 
2’s økonomiske problemer, hvis TV 2 fik den. 
 
TV 2 havde selv i sit mediepolitiske oplæg fra april 1999 fremført ønsket om P4 som det 
væsentligste ved siden af TV 2 D, bl.a. med disse argumenter:  
 
“TV 2 finder det indlysende, at det eksisterende monopol på landsdækkende radio bliver brudt. Men 
konkurrencen skal være seriøs og bør ske med grundlag i en organisation, der er bredt forankret i 
alle dele af Danmark, og som besidder erfaring og viden på produktion af landsdækkende nyheder, 
aktualitets-, debat- og underholdningsprogrammer. En radio drevet af TV2 (TV2/Danmark og TV 
2s regioner i fællesskab på 50/50-basis) vil være en stærk og troværdig formidler af internationale, 
nationale og regionale nyheder. Det vil være en radio, som ikke bare er registrerende, men som 
aktivt stimulerer debatten om vores demokrati i globaliseringens tidsalder og søger at sætte 
dagsordenen. Radioen er tænkt reklamefinansieret og vil sende alle døgnets timer til forskellige 
målgrupper, dækkende hele Danmark over døgnet. […] TV 2 vil meget hurtigt etablere en ny 
landsdækkende radiokanal – med hovedsæde uden for København – og med anvendelse af den 
viden og de principper, som siden 1988 har været gældende for TV-stationen: En lille organisation, 
høj omkostningsbevidsthed og reel landsdækning gennem regionerne. Programmerne vil ud over 
nyheder og sport i størst muligt omfang blive leveret af eksterne producenter, herunder de 
eksisterende lokalradioer” (s. 11 i Vision 2000). 
 
Det var jo nærmest opfyldelse af De Radikales mediepolitiske drøm: reel konkurrence på public 
service radio med DR, stærk regional indflydelse, hovedsæde uden for København, lille central 
organisation og stor anvendelse af eksterne producenter. Og et overskud kunne reducere den 
nødvendige licensforhøjelse til TV 2-systemet. 
 
Der var kun ét problem: Socialdemokraterne, der nok var indbyrdes uenige om TV 2’s placering i 
det danske medielandskab, var helt enige om, at P4 skulle gå til DR, så DR’s planlagte 
firekanalsstruktur kunne komme endeligt på plads. 
 
18.9.3.3. Forbud imod børnereklamer 
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsens personlige ønske om at sætte en stopper for tv-reklamer 
rettet mod børn og at skabe reklamefrie zoner omkring børneprogrammer i tv fik stor betydning for 
det medieforlig, der blev indgået i marts 2000. Det er årsagen til, at jeg fortæller forholdsvist 
detaljeret om det. 
 
Regeringsgrundlaget fra marts 1998 havde ikke haft noget selvstændigt afsnit om børn eller 
børnekultur1040. Børn var kun nævnt enkelte gange, og da i som regel forbindelse med deres 
uddannelsesforløb1041. 
 
Men ved Folketingets åbning i oktober 1998 var børnekulturen kommet med i regeringens 
lovprogram. Statsministeren oplyste i den skriftlige del af sin redegørelse for “rigets almindelige 

 
1040 Dokumentet findes på Statsministeriets hjemmeside. “Regeringsgrundlag marts 1998. 
Godt på vej. Danmark i det 21. århundrede”. www.stm.dk/publikationer/regeringsgrundlag/default.html. 
1041 Under afsnittet om Folkeskolen: “Der skal samtidig mere helhed ind i børnenes hverdag. Børnehaveklasse, skole 
og fritidsordninger må i højere grad ses som et samlet integreret forløb, således at indlæringen allerede startes i 
børnehaveklassen. Indsatsen for de sårbare børn skal styrkes”. 
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stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger”, at Kulturministeren i starten af marts 1999 
ville fremlægge en “Redegørelse om børnekulturpolitik”1042. 
 
Tanken om regulering af børnereklamer i tv dukkede i denne omgang op, da Kulturministeren og 
Erhvervsministeren udtalte sig om emnet til Politiken den 29. november 19981043. Bladet oplyste, at 
det politiske ansvar for området var delt mellem de to ministre. Både den radikale Elsebeth Gerner 
Nielsen og socialdemokrater Pia Gjellerup var tilhængere af, at der tages ekstra hensyn til børnene, 
og at den eksisterende beskyttelse via frivillige aftaler lå på et højt niveau. Kulturministeren blev 
imidlertid også citeret for, at der er “al mulig grund til at overveje at stramme reglerne”, når 
medieforliget fra 1996 udløber ved udgangen af 2000. Hun fortsatte: 
 
“Jeg vil også undersøge mulighederne for et forbud som i Sverige. Vi har et politisk ansvar for at 
beskytte børn mod kommercialiseringen, der æder sig ind på deres barndom. Børn er ikke voksne 
som tre-årige, selv om en del producenter prøver at gøre dem til små forbrugere” (tidligere citeret i 
afsnit 18.5.5). 
 
Henrik Dyring oplyste, at TV 2 allerede havde taget affære ved i 1996 at fordoble prisen for et 
børnereklame-spot, og at mængden sidenhen er faldet med 40%. Jens Thrane-Møller fra Dansk 
Markedsføringsforbund mente, at det bedste var, at branchen selv – bl.a. for at komme et evt. EU-
forbud i forkøbet - udformede et sæt frivillige, etiske retningslinjer. Det kunne både Elsebeth 
Gerner Nielsen og Pia Gjellerup støtte. Gjellerup mente, at ansvaret for reklamernes effekt på 
børnene ikke primært var branchens, men forældrenes. 
 
I februar 1999 blussede sagen op. Politiken fortæller den 14. februar 1999 om intensiv 
lobbyvirksomhed om emnet i Bruxelles, da branchen frygter, at det svenske EU-formandskab, der 
træder til i 2001, vil forsøge at få gennemført et forbund. 
 
I marts indledte Elsebeth Gerner Nielsen som nævnt sit arbejde for at udforme det mediepolitiske 
udspil, og hun lod det sive til bl.a. TV 2, at et forbud imod børnereklamer kunne indgå i hendes 
udspil. Desuden ville det optræde i den børnekulturpolitiske redegørelse hun på regeringens vegne 
skulle fremlægge i Folketinget. 
 
TV 2 tog sagen alvorligt, og i “Vision 2000”, TV 2’s oplæg til medieforhandlingerne, der blev 
færdigt i april 1999 – var de økonomiske konsekvenser af forskellige former for forbud imod 
børnereklamer fremlagt (jfr. 18.5.5). TV 2 vil tabe helt op til 97 mio. kr. om året, hvis de mest 
omfattende forbud blev vedtaget. 
 
Den nye Regnegruppe havde endvidere fået i opdrag at beregne effekterne af eventuelle forbud 
imod børnereklamer – naturligvis for at ministeren kunne få et grundlag for sine overvejelser. 
 
Dem luftede hun offentligt i fagbladet Reklame’s juninummer 1999, og Børsen fulgte historien op 
ved den 8. juni at spørge til TV 2’s reaktion. Jørgen Flindt Pedersen mente ikke overraskende, at det 
ville være en taktisk bommert.  
 

 
1042 Folketingets første møde i folketingsåret 1998-99, torsdag den 6. oktober 1998. 
1043 Ideen var tidligere fremme i Jytte Hildens tid som Kulturminister, se f.eks. Politiken den 19. december 1995, hvor 
massive BR-reklamer i TV 2 op til jul førte til tanker om regulering hos SF og Elsebeth Gerner Nielsen. 
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“Hun kan jo reelt ikke gennemføre sin politik, fordi markedet blot flytter over på nogle andre 
kanaler. Derfor vil det være et slag i luften og en foræring til vores konkurrenter. De vil grine hele 
vejen hen i banken”. Men skulle forslaget blive gennemført, anså han det for givet, at TV 2 ville få 
kompensation via øgede licensmidler.  
 
På trods af løftet fra regeringen om at fremlægge den børnekulturpolitiske redegørelse i marts 1999, 
nåede den ikke at blive færdig før sommerferien, sandsynligvis på grund af intern uenighed i 
regeringen om bl.a. forbud imod børnereklamer.  
 
Men den 24. juni var et udkast færdigt, og det blev godkendt på dagens ministermøde. Det blev 
straks offentliggjort og reaktionerne var blandede. Politiken skrev: 
 
“Regeringen vil sætte en stopper for reklamer rettet direkte mod børn i tv. Det fremgår af 
regeringens børnekulturpolitiske redegørelse, som kulturministeren fremlægger her til morgen til 
godkendelse på et ministermøde. Et flertal i Folketinget støtter forslaget som en del af et kommende 
medieforlig. ’Børn skal have mulighed for at udvikle sig til ansvarlige borgere snarere end 
købelystne kunder’, skriver kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R). Hendes udspil får 
opbakning fra SF, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti. Andre partier i Folketinget og de 
kommercielle tv-kanaler langer derimod hårdt ud efter forslaget. ’Vi tror ikke på forbudsvejen med 
alle de kanaler, som alligevel kommer udefra. Børn kan lige så godt lære at være kritiske fra starten. 
Den tid er forbi, hvor Danmark som en lille ø midt i det hele kan lave sine egne forbud’, siger CDs 
Peter Duetoft. Det er da også noget modvilligt, at partierne bakker op om forbuddet. ’Det er træls, at 
vi er nødt til at lovgive om det, fordi reklamekronerne ryger til udlandet, og fordi de samme børn, vi 
vil beskytte, bare kan slå over på en anden kanal. Men vi kan håbe, at det er med til at 'opdrage' tv-
seerne til at holde sig til DR og TV 2’, siger de radikales Henrik Svane. Et totalt forbud mod 
børnereklamer rammer primært det kriseramte TV 2, som vil miste 100 millioner kroner om året. 
TV 2 Reklames direktør Henrik Dyring tror ikke, at forbuddet bliver en realitet. ’Jeg har ikke set 
nogen dokumentation for, at børnereklamer er skadelige. Det er udelukkende et spørgsmål om 
følelser’, siger han. Ifølge redegørelsen skal der findes en kompensation for de mange millioner, TV 
2 går glip af. Politiken erfarer, at Kulturministeriet overvejer at ophæve forbuddet mod reklamer for 
håndkøbsmedicin. En anden, mindre sandsynlig mulighed er at ophæve forbuddet mod reklamer for 
øl og spiritus eller at hæve licensen. Både TV3 og TvDanmark, der har mulighed for at score nogle 
af reklamerne, anser forslaget for håbløst” (24. juni 1999). 
 
Det same mente Brian Mikkelsen, der kaldte forslaget for “rablende vanvittigt” (Ritzau 13:51), 
medens Jens Rohde nøjedes med at kalde det “naivt” (Ritzau 16:44) 
 
Hos socialdemokraterne var tilslutningen ikke helhjertet. I en anden artikel i Politiken samme dag 
erklærede socialdemokratiets Peder Sass, der var medlem af Folketingets kulturudvalg, at han 
principielt var enig i forbuddet, selv om han som Pia Gjellerup ville foretrække, at tv-stationerne og 
reklamebranchen selv udformede etiske regler. Og til Ritzau udtalte han senere på dagen: 
 
“Vi har diskuteret tv-reklamer regeringspartierne imellem og er enige om, at der skal ses nærmere 
på reklamer målrettet mod børn. Men vi er ikke færdige med diskussionerne, og et dansk forbud 
skal nødigt ende med, at de danske tv-stationer, der sender fra England og derfor ikke er bundne af 
danske regler, automatisk får en fordel af et eventuelt forbud” (Ritzau 18:30) . 
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I regeringens børnekulturpolitiske redegørelse, Børn og Kultur, var teksten formuleret således1044: 
 
“Regeringen vil tage initiativ til, at børn sikres reklamefri zoner på tv, og at der sættes en stopper 
for reklamer rettet direkte mod børn. Reklamer for tv-stationernes egne kommercielle produkter til 
børn uden for reklameblokkene skal stoppes, og forbudet mod skjult reklame skal skærpes, særligt i 
forbindelse med børneudsendelser. De økonomiske konsekvenser af disse forbud vil blive 
undersøgt og indgå som ét blandt flere elementer i den økonomiske aftale, som det kommende 
medieforlig skal munde ud i” (s. 5, jeg fremhæver). 
 
Den kursiverede formulering er næppe et diplomatisk mesterværk, men den kunne dog af 
socialdemokraterne tolkes som en åbning imod frivillige aftaler, medens De Radikale kunne læse 
den som et løfte om forbud. 
 
Jens Rohde fra Venstre havde allerede inden offentliggørelse af redegørelsen støttet Henrik Dyrings 
tvivl på, om børnereklamer er skadelige, ved den 17. juni 1999 at spørge ministeren, om der findes 
videnskabelig dokumentation for, at tv-reklamer er skadelige for børn1045. Ministeren svarede den 
28. juni 1999 bl.a.: 
 
 “Der er ikke enighed blandt forskerne om, i hvilket omfang børn påvirkes af reklamer, og i hvilket 
omfang reklamer skader børn. Nogle forskere mener, at børn er kritiske over for reklamer i samme 
omfang som voksne, og andre forskere mener, at netop børn er særlig påvirkelige over for reklamer, 
idet de endnu ikke har udviklet evnen til at være bevidste og kritiske over for bl.a. reklamer”.  
 
På den baggrund ville hun få gennemført en undersøgelse, “og undersøgelsesresultaterne vil således 
kunne indgå i efterårets mediepolitiske forhandlinger”. Elsebeth Gerner Nielsen opfatter således 
selv den børnekulturpolitiske redegørelse som en del af hendes mediepolitiske oplæg. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen anmodede derefter forskningslektor Birgitte Tufte fra Danmarks 
Lærerhøjskole til at sammenfatte den videnskabelige litteratur om emnet i en rapport.  
 
Rapporten var færdig midt i september, og en af dens konklusioner var bl.a., at mindre børn ikke er 
klar over, at de udsættes for reklamepåvirkning i tv. De kan ikke skelne mellem reklamer og de 
egentlige programmer. Først fra de er syv år opdager de fleste, at der er forskel, men helt op til det 
tolvte år kan nogle børn have svært ved at forstå, hvad hensigten med reklamerne er1046. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen tog rapporten til indtægt for sin holdning: 
 
“- Vi ved nu, at tv-reklamer opdrager vores børn til at blive forbrugere, uden at de er klar over det. 
Børnereklamer bruges til at udvikle små forbrugere, og det, mener jeg, er etisk uforsvarligt, siger 
Elsebeth Gerner Nielsen” (Ritzau den 13. september 15:38) . 
 

 
1044 Redegørelsen, der er dateret 24. juni 1999, fines på Kulturministeriets hjemmeside: www.kum.dk/sw1641.asp. 
1045 Spørgsmål S 2410, Kulturudvalget, almen del, den 17. juni 1999. 
1046 Børn og tv-reklame, Tufte 1999. På Kulturministeriets hjemmeside http://www.kum.dk/sw1781.asp. Se også 
pressemeddelelsen den 13. september 1999 (Kulturudvalget almen del, bilag 492) og Birgitte Tuftes kronik i Politiken 
den 15. oktober 1999. 
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Den 6. oktober 1999 blev redegørelsen om regeringens børnekulturpolitiske indsats anmeldt og 
fremlagt for Folketinget, og den 12. oktober var den til forhandling. De vigtigste elementer i 
redegørelsen er disse: 
 
• Oprettelse af et Kulturråd for børn, der skal gennemføre regeringens politik på området, bl.a. ved 
at igangsætte decentrale og tværministerielle børnekulturprojekter. 
• Etablering af nye partnerskaber mellem børn og kulturinstitutioner ved, at kultursektoren og dens 
udøvere via bl.a. museer, biblioteker, teatre, biografer indgår i forskellige samarbejdsmodeller med 
skoler, fritidsordninger og daginstitutioner. 
• Forbedring af børns kontakt med børneteater, musikskoler, billedskoler, musiske skoler med en 
blanding af billedkunst, drama og musik. Undervisningsministeriet skal komme med ideer til, hvor 
flere børn i undervisningen kan opleve og deltage i teater,- musik- og billedkunstaktiviteter. 
• Museerne skal styrke formidlingsindsatsen over for børn. 
• Børnemedieområdet skal styrkes. Flere børnefilm, særlig indsats på multimedieområdet, 
opbygning af skolebioordning, skabelse af nye former for uddannelses-tv, undervisningsmateriale 
om levende billeder, etablering af en børnefilmfestival. 
• Børn skal beskyttes imod mediernes uønskede virkninger. Tv skal blive bedre til at beskytte børn 
mod voldelige indslag, de psykologiske virkninger af voldelige elementer i computerspil skal 
undersøges, og regeringen vil endelig tage initiativ til, at børn sikres reklamefri zoner på tv, og at 
der sættes en stoppe for reklamer rettet direkte mod børn. 
 
Et omfattende program, der ikke ville være ganske billigt, hvis det skulle realiseres efter bogstaven, 
så en debat kunne næppe undgå at komme ind på pengespørgsmålet, prioriteringer og en mere 
konkret udmøntning af forslagene. Men det sidste punkt tog alligevel det meste af tiden i 
Folketingets forhandlinger. 
 
Ministeren fik tilslutning til forbudstanken fra Frank Aaen fra Enhedslisten og Tove Hvidebæk 
Kristelige Folkeparti. Decideret modstandere var Esther Larsen, Venstre, der mente at forslaget var 
et slag i luften uden virkning, og hun så hellere, at branchen indførte selvregulering. Det var også 
mere perspektivrigt at arbejde hen mod fælleseuropæiske regler. Også Brian Mikkelsen fra Det 
konservative Folkeparti var modstander, både af principielle og praktiske årsager. Principielt set var 
det afgørende, at det er forældrene, der har ansvar for børneopdragelsen. “Det er ikke en sød, god 
kulturminister, men hr. og fru Jensen, Yvonne og Jens, som sidder ude i rækkehuset, der selv skal 
kunne afgøre, hvordan deres børn skal opdrages”. På det praktiske plan nævnte han, at forslaget 
alene ville gå ud over TV 2, og at definitionen ville blive så grumset, at den ville medføre en stor 
bunke retssager. Endvidere fandt han ikke, at der var nogen som helst videnskabelig dokumentation 
for, at tv-reklamer er skadelige for børn1047. 
 
Peter Duetoft fra CD var på linje med Brian Mikkelsen. Det var principielt forkert at fratage 
forældrene ansvaret ved at indføre et forbud. Det ville heller ikke hjælpe og til gengæld kun ramme 
de nationale stationer. Man kan ikke bygge en lydmur eller en billedmur op omkring Danmark. 
 
Aase Madsen fra Dansk Folkeparti syntes derimod ikke at være komplet modstander af et forbud. 
Men hvordan skulle det realiseres? 
 

 
1047 Han nævner Birgitte Tuftes rapport og siger så: “Birgitte Tufte har jo været fremme i medierne og kritiseret dansk 
børnereklame, så hendes konklusioner var altså ikke overraskende”. Så meget for forskningen. 



 812 

“Det burde måske være en enkel sag med hensyn til de to public service-stationer, hvis der er flertal 
her i Folketinget og mod og mandshjerte til at sætte tommelskruerne på DR 1 og DR 2 og TV2 med 
hensyn til at kræve kvalitetskravet overholdt til punkt og prikke. Men så kender vi jo også hylet fra 
kanalernes side om programcensur. Bortset fra det tror Dansk Folkeparti, at tanken om at stoppe 
reklamer rettet direkte mod børn, skjulte reklamer osv., ikke kan gennemføres, uden at det går 
stærkt ud over TV 2's i forvejen synkende økonomiske skude”. 
 
Her er ingen fine fornemmelse, og det tidligere medlem af DR’s bestyrelse bekymrer sig nærmest 
over, at armslængden er for stor. Men af praktiske årsager var hun dog modstander.  
 
Tilbage var der de to regeringspartier samt SF. Hvad mente de?  
 
SF’s Ole Sohn var yderst kortfattet i sin omtale af problemet. Han mente, at ”det er et meget 
rimeligt krav, regeringen stiller om, at der skal skabes reklamefri zoner i tv”. Ikke mere, og om det 
skal ske ved lov eller frivillige aftaler berørte han ikke, men overlod tilsyneladende den endelige 
afgørelse til Kulturministeren. 
 
En tilsvarende nænsomhed over for Elsebeth Gerner Nielsens holdning kan ses hos de to 
regeringspartiers mediepolitiske ordførere. Peder Sass fra Socialdemokratiet: 
 
“Vi ønsker på lang sigt reklamefri zoner omkring børneprogrammer. Vi så gerne, at 
reklamebranchen og producenterne ad frivillighedens vej fandt frem til en ordning, alle kan leve 
med, en ordning, der beskytter børn. Jeg tror på, at branchen har stor viden om børn og unge, og at 
den sagtens kan opstille nogle etiske regler og en kodeks for, hvordan børn skal beskyttes mod 
reklamer i medierne. Ordentlige aftaler mellem reklamebranchen og tv er at foretrække frem for 
forbud, som de smarte reklamefolk vil gøre alt for at prøve at omgå. Parallelt vil vi arbejde for, at 
der i EU tages initiativ til regelsæt, hvor der udstikkes fælles regler for børnereklamer i hele EU. 
Hvis producenterne så ikke selv kan og vil opstille brugbare regler, må vi som lovgivere overveje, 
hvilke initiativer vi bliver nødt til at tage”. 
 
Altså helst frivillige aftaler, så fælles retningslinjer via EU (hvad der ville tage lang tid, hvorfor 
Venstre også kunne tilslutte sig uden risiko), og endelig måske initiativer fra lovgiverne, hvis 
producenterne ikke opstiller “brugbare regler”. Brugbare for hvem?  
 
Endelig kunne Elsebeth Gerner Nielsen lytte til, hvad hendes eget partis mediepolitiske ordfører 
sagde. Henrik Svane: 
 
“I mediesammenhæng er det også på sin plads at nævne spørgsmålet om børnereklamer, der jo har 
fyldt meget i debatten. Det Radikale Venstre ønsker, som kulturministeren har givet udtryk for, at 
børn først og fremmest opdrages og udvikles som borgere og ikke blot som forbrugere, og derfor er 
det en god idé at skabe et rum til børnene og et tilbud til forældrene på de offentligt finansierede tv-
kanaler, hvor børnene kan være fri for reklamer”. Ikke nogen helhjertet opslutning til et forbud. 
 
Alt i alt så det sort ud for ministeren, og hvis hun stadigvæk efter denne behandling ønskede at 
medtage et forslag om et forbud imod børnereklamer og en frizone omkring børneprogrammer i sit 
mediepolitiske udspil, ville det ikke blive let at skaffe flertal. VKO var imod, og hvad værre var, det 
var CD også. Tilslutningen var koldere end lunken, og hun kunne ikke være sikker på, at regeringen 
ville bakke hende op i den sidste ende. 
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Men hun holdt fast. 
 
“Mine holdninger til børnereklamer er velkendte, og det er min hensigt at lade forslaget om forbud 
mod børnereklamer og forslaget om indførelse af reklamefri zoner indgå i de kommende 
mediepolitiske forhandlinger, muligvis som en del af en ny mediepolitisk aftale. Disse 
forhandlinger forventes som bekendt indledt til november efter debatten om regeringens 
mediepolitiske redegørelse”. 
 
18.3.4. Usikkerhed omkring DTT 
Ud over de nævnte interne modsætninger i regeringen, var der på ny opstået usikkerhed om 
strategien for digitaliseringen. 
 
Som allerede fortalt var Internettets succes i 1999 stærkt fremme i den offentlige debat. Jens Rohde, 
der ellers tidligt havde støtte digitaliseringen af både radio- og tv-nettet, var som nævnt kommet i 
tvivl og overvejede, om man hellere skulle satse på tv (og radio) via nettet (se afsnit 18.7.1). 
Elsebeth Gerner Nielsen havde i sit svar i september 1999 på hans spørgsmål i Folketinget 
fastholdt, at Internettet ikke var egnet til tv, og at DTT allerede var vedtaget bl.a. med støtte fra 
Venstre. Der skulle således ikke være noget at komme efter. 
 
Men det var der, og ministeren var selv i tvivl. Det fremgik af Tænketankens arbejde, som 
offentligheden ikke havde adgang til. 
 
Men ifølge Kulturministeriets interne referat af Tænketankens mødet den 8. juni, var netop 
spørgsmålet om en satsning på DTT og på digital distribution i det hele taget et af 
dagsordenspunkterne, og der var tvivl om, hvorvidt det skule ske nu eller om man skulle vente og se 
på erfaringerne fra andre lande1048.  
 
De andre lande var især Sverige og Storbritannien. Ved TV 2-regionernes konference den 27. april 
1999 havde Jan-Åke Åkeson fra SVT omtalt Sveriges tv’s nyeste digitale satsning, nyhedskanalen 
SVT 24. Den var starter 5. marts 1999 med et beskedent budget og en tilsvarende bemanding. Ifølge 
Åkeson var det største problem indholdet. Det ville i den digitale verden på langt sigt blive 
forandret, men lige nu rådede fantasiløsheden. De kvantitative forandringer kunne prognosticeres, 
de kvalitative forudsætter intuition og fantasi. Men der var ingen vej ude om: Hop ind og 
overlev!1049  
 
Altså nærmere en flugt fremad end en begejstret tilslutning til de nye muligheder. 
 
I Storbritannien var digitalt terrestrisk tv igangsat massivt den 15. november 1998 under navnet 
ONdigital med 18 gratis tv-kanaler. Systemet krævede imidlertid, at husstandene anskaffede en box 
til konvertering af de digitale signaler til en pris af oprindelig £ 199. Salget gik langsomt, ifølge 
ONdigitals egen “Timeline” var der kun 110.000 abonnenter pr. 8 april 1999 – næste et halvt år 

 
1048 “Notat. Sammenfatning af 3. møde den 8. juni 1999 i kulturministerens tænketank om udvikling ag medieområdet”. 
Dateret 28. juni 1999. J. nr. 1999.7231-45. F:/pk/notat/tænk3.doc. I FM’s arkiv. Punktet lyder: “F.s.v.a. digitaliseringen 
var flere af den opfattelse, at man bør vente med at investere for mange penge i udbygningen af det digitale sendenet. 
Man bør nok snarere prioritere eksisterende medier højere, d.v.s. udfylde radio, tv og Internettet med mere 
kvalitetsindhold, frem for flere tekniske muligheder” (s. 4).  
1049 Gengivet efter Frands Mortensens referat af mødet. I FM’s arkiv. 
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efter starten1050. Da der i Danmark er 1/10 af de husstande, der findes i Storbritannien, ville et 
tilsvarende dansk abonnenttal være 11.000. Så det kunne kun betegnes som en fiasko. Samtidig 
forlød det, at selskabet tabte penge i massevis, bl.a. på grund af en aggressiv markedsføring fra den 
digitale satellit-konkurrent BSkyB. 
 
I Folketingets Kulturudvalg bredte usikkerheden sig, bl.a. forårsaget af meldinger om svigtende 
tilslutning til DTT i Sverige.  Den 29. oktober bad udvalget derfor ministeren svare på fire kritiske 
spørgsmål, bl.a. dette: “Er ministeren bekendt med at direktøren for Sveriges Television over for det 
svenske kulturministerium har tilkendegivet, at SVT ikke vil satse flere penge på digitaliseringen af 
det jordbaserede sendenet i Sverige, fordi problemerne tårner sig op og dvb ikke har nogen 
værdi?”1051. 
 
Ministeren svarede først den 28. januar 2000, men inden da var Kulturudvalget blevet enig om, at 
sagen måtte belyses ved en høring via Teknologirådet. 
 
“Vi skal høre nogle fuldstændigt uafhængige folk, så vi kan få brugbare informationer. Det vigtige 
er, at der ikke kommer de politiske infiltrationer, hvor man bare spørger DR, TV2 og Telestyrelsen, 
sådan som man plejer. Nu vil vi have en uvildig vurdering af, hvor vi skal hen”1052. 
 
Resultatet blev, at Teknologirådet arrangerede en høring for Folketingets kulturudvalg og 
forskningsudvalg den 1. februar 2000 i Landstingssalen på Christiansborg med den efterhånden 
meget brugte titel: “Fremtidens TV og radio”. 
 
I forlængelse af tillægsaftalen til medieforliget for 1997-2000 (18.2.5) var der nu igangsat feltforsøg 
med én MUX, hvor DTT blev afprøvet på dansk grund, og det var planlagt at forsøget skulle vare 
resten af 2000. Men var det klogt at implementere DTT i stor skala, når forsøget var afsluttet? 
 
Det fremgår af det detaljerede referat1053, at den vigtigste problemstilling på høringen var “indhold 
kontra smart teknik” (s. 6). Og indholdet var efter de flestes opfattelse det afgørende. Kunne digitalt 
tv – hvad enten det var fra satellit, kabel eller DTT – ikke bringe seerne nye programformer og nye 
oplevelser, ville seerne ikke have motivation til at købe det dyre udstyr, der var forudsætningen for 
at kunne modtage de digitale signaler. En satsning på nyt medieindhold var derfor nødvendig. 
 
En forestilling om en privat, dansk landsdækkende tv-kanal var helt fraværende. Muligheden ville 
være til stede, idet Danmark snart ville råde over mindst 12 landsdækkende, digitale tv-kanaler ud 
over dem, der var reserveret til DR og TV 2 (Rapportens side 19). Men spørgsmålet blev ikke 
berørt, hverken af repræsentanter fra forskningen, medieinstitutionerne eller politikerne fra 
Folketinget1054. 
 

 
1050 Se http://onhistory.co.uk/timeline/. 
1051 Almen del, bilag 41, løbenummer 1861. “dvb” = Digital video broadcasting en fællesbetegnelse for al digital video 
broadcasting, hvoraf det terrestriske er én af formerne. Den sidste, som der her sigtes til, omtales ofte som DVB-T, eller 
DTT. 
1052 Jens Rohde i Børsen den 11. november 1999. I samme artikel udtrykker Brian Mikkelsen tvivl om den digitale 
satsning, og det gør Henrik Svane også, medens Aage Frandsen henholder sig til, hvad DR og TV 2 finder nødvendigt. 
1053 Teknologirådet: Fremtidens tv og radio. Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 1. februar 2000. 
Teknologirådets rapporter 2000/1.  
1054 Følgende deltog og stillede spørgsmål ved høringen: Henrik Svane, Aage Frandsen, Jens Rohde, Jytte Wittrock, 
Kim Behnke, Søren Søndergaard og Hanne Andersen, der var ordstyrer. 
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Der var et tidsaspekt, der trak i retning af hurtigt at komme i gang. Jarl Risum fra Telestyrelsen 
oplyste, at der på europæisk plan var pres for en afvikling af analogt tv inden for en tidshorisont på 
10-15 år for at frigøre frekvensressourcer til nye radio-, tv- og teletjenester, og det var forventeligt, 
at EU-Kommissionen ville skubbe på. Danmark var i en konkurrencesituation angående frekvenser 
til DTT med nabolandene, og en langtrukken beslutningsproces kunne føre til, at Danmark kun 
kunne få rådighed over det, der var tilbage, når de hurtigere nabolande havde taget, hvad de havde 
brug for. Og på længere sigt ville det næppe være tilstrækkeligt til at opfylde vore ønsker og 
behov1055. 
 
Den hurtige udbygning fik støtte fra DR’s Christian Nissen og TV 2/Bornholm’s Jan Jørgensen. Det 
gjaldt om at komme i gang, jo før jo bedre. Nissen indrømmede, at jo mere han satte sig ind i de 
tekniske forhold, jo mere kom han i tvivl om det rigtige i at satse på DTT. Men nu var han nået til 
en afklaring. DTT vil i modsætning til kabel-  og satellitdistribution stille public service-signaler 
frie i modsætning til afhængighed af det ejerskab, som udenlandske kommercielle virksomheder 
havde over disse andre platforme. Kabel-tv var domineret af det nu USA-ejede Tele Danmark, 
satellitdistribution af det svenskejede MTG. Desuden var DTT den eneste platform, der kunne 
forsyne hele befolkningen med programmerne, hvad der var et særkende for public service. Når DR 
udviklede nye programformater, ville det være i modstrid med selve public service-idéen, hvis disse 
kun skulle kunne ses af de personer, der så tv via kabel og satellit (- øh, hvad med DR2, kunne man 
spørge?). 
 
Netop repræsentanterne for Tele Danmark og MTG pressede ikke på for en hurtig udbygning, der jo 
ville skabe en ny konkurrent på distributionsmarkedet. De mente tvært imod, at næsten hele landet 
kunne dækkes via kabel og satellit, og at disse platforme kunne tilbyde danskerne langt flere tv-
kanaler, end DTT-nettet kunne. Når DDT var udbygget kunne det måske bære 16 tv-kanaler, 
medens flere hundrede var mulige i de andre distributionsnet, og det efterspurgte seerne. 
 
I modsat retning pegede oplysning fra de to forskere, Jens F. Jensen og Cathy Toscan fra Aalborg 
Universitet. Jens F. Jensen berettede detaljeret om de forsøg med nye digitale medieformer, der 
næsten alle var slået fejl. Medens tv var historien om en succes, var “avancerede tv-systemer” 
historien om en fiasko. Langt hovedparten af de sidste 30 års mange forsøg er senere blevet 
nedskaleret eller lukket igen efter relativt korte forsøgsperioder. Det mest ambitiøse og bedst kendte 
– Time Warners “Full Service Network” i Orlando – var i 1997 lukket helt ned efter kun to år, og 
pressen havde beskrevet det som “a cash drain and a technical nightmare” for Time Warner. 
Meldingerne fra Storbritannien om ONditital var stadigvæk ikke opmuntrende, og Olof Hulténs 
stilfærdige oplysning om, at der i Sverige efter 10 måneders drift kun var 2.500 abonnenter til DTT-
nettet med bl.a. SVT24, kunne nok gøre næsen kold hos de fleste entusiaster1056. 
 
Medieforskeren Frands Mortensen forsøgte sig sidst på høringen med et forslag om, at man skulle 
skynde sig langsomt. Dvs. fortsætte det danske feltforsøg, så man demonstrerede sin vilje til engang 
at indføre DTT, trække evalueringen i langdrag og således holde sig inde i forhandlingerne om de 

 
1055 Rapporten s. 19. Se også hans skriftlige oplæg s. 104-109. Den ellers meget omhyggelige og korrekte Risum har 
nok strammet sin fremstilling rigeligt. Det ville næppe kunne sandsynliggøres ved en nærmere prøvelse, at den 
internationale teleunion ITU ville acceptere en hamstring af frekvenser. At alle lande skulle stilles lige, var 
organisationens grundlov. Se også afsnit 13.15. 
1056 Høringsrapportens s. 145. Hvis ikke TV 2 D var død på dette tidspunkt, må hans oplysning definitivt have aflivet 
den. Jan Jørgensen havde i sit skriftlige bidrag til høringen fremlagt planen i optimistiske vendinger. Se rapporten s. 
168-171. 
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på langt sigt nødvendige frekvenser. Men at man endnu ikke skulle investere sendemæssigt i fuld 
skala, og i stedet bruge pengene på udvikling af nyt digitalt indhold1057. 
 
Høringen kan kun have efterladt deltagerne usikre.  
 
18.9.3.5. Licensens størrelse 
Det sidste vanskelige spørgsmål, som Elsebeth Gerner Nielsen skulle komme med et svar på i sit 
mediepolitiske oplæg, var finansieringen. Hun havde næppe grund til at tvivle på Den nye 
Regnegruppes forudsigelser om TV 2’s kommende vanskeligheder, bl.a. fordi konkurrenterne var 
repræsenteret i gruppen. Det var absolut ikke i TV3’s og TvDanmark’s interesse, at TV 2’s 
reklameindtægter i fremtiden blev undervurderet, fordi det sandsynligvis ville medføre højere  
licens, og derved give TV 2 en stærkere konkurrenceposition. 
 
Skulle det digitale tv fastholde public service-stationernes centrale placering også i fremtiden, 
kunne kun udbygning af DTT være svaret. Men det ville koste – omkring 200 mio. kr. var det 
fremgået af Teknologirådets høring. TV 2-regionernes nye digitale tv-kanal TV 2 D var sat til 250 
mio. kr., og et forbud imod børnereklamer, som lå ministeren stærkt på sinde, ville tappe TV 2 for 
ca. 100 mio. kr. om året. Dertil kom DR’s mange ønsker, der tilsammen løb op i godt halvanden 
milliard i forligsperioden. For ikke at tale om TV 2 aktuelle økonomiske vanskeligheder og DR’s 
udflytning til Ørestaden. 
 
Et medieforlig, der kunne matche denne situation, måtte rumme forhøjelser af licensen – måske 
mere, end man hidtil havde set. 
 
Meldingerne fra de politiske partier i sommeren 1999, hvor de første prøveballoner med 
licensforhøjelser var sendt op, var som nævnt ikke ubetinget negative. Den 3. juni havde CD og SF 
medgivet, at licensforhøjelser blev nødvendige, og Brian Mikkelsens udsagn var i Politiken 
gengivet således: 
 
“’Vi er villige til en licensforhøjelse. Men pengene skal øremærkes digitaliseringen. Det er vigtigt, 
at de danske stationer er rustet til fremtiden. Med det store tv-udbud fra udlandet skal DR og TV 2 
have ressourcer til at sikre dansk kultur og danske værdier’, siger den konservative medieordfører, 
Brian Mikkelsen. Han forestiller sig desuden, at man kan sænke licensen igen efter nogle år, når 
digitaliseringen er gennemført” (3. juni 1999). 
 
Venstre var som sædvanlig imod (Politiken 3. juni), hvad der næppe af Elsebeth Gerner Nielsen 
blev opfattet som en ulempe. Hvis regeringens licensudspil med en licensforhøjelse fik støtte fra 
CD, SF og De Konservative, var der et betydeligt flertal, og Venstre ville så igen stå uden for en 
betydningsfuld politisk aftale. Oppositionen ville være splittet, og TV 2 sikret imod privatisering 
igennem hele forligsperioden 2001-2004. 
 
Det var igen kun et problem: regeringspartneren. Socialdemokratiet var tilsyneladende modstander 
af den licensforhøjelse, der skulle finansiere aftalen. 
 
De første signaler var komme fra Carsten Hansen, der var medlem af Folketingets kulturudvalg. På 
Forenede Danske Antenneanlægs årsmøde den 24. april 1999 havde han i mediepolitiske debat 

 
1057 S. 79-80 i referat af høringen og s. 181 i det skriftlige bidrag. 
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fastholdt, at Socialdemokratiet ikke kunne gå med til licensforhøjelser under nogle 
omstændigheder, og at afgifterne til kabelanlæg allerede var for høje på grund af 
brugerafstemningerne1058. Modstanden imod en større licensbetaling var nok også den vigtigste 
årsag til hans og Jytte Wittrocks forslag om at samle licensen hos DR og TV 2-regionerne, hvorefter 
TV 2 kunne sælges, og licensen behøvede så ikke at blive forhøjet. 
 
Heller ikke den mediepolitiske ordfører Søren Hansen havde støttet licensforhøjelser. Den 27. april 
1999 havde han afvist at finansiere TV 2’s digitale satsning med en licensforhøjelse. Pengene måtte 
findes andre steder. Han oplyste dog ikke hvor (Ekstra Bladet). Den 27. maj medgav han, at 
TvDanmark pressede TV 2 på indtægterne, og han ville gerne styrke TV 2’s økonomi, “men det 
forudsætter, at vi har flere licensmidler” (Morgenavisen Jylland-Posten). En åbning, men næppe en 
villighed til at tage ansvar for at skaffe de ekstra midler. Den 3. juni havde han bøjet sig lidt mere 
og sagt: “De danske public service-kanaler skal være så dygtige, at de udgør et kvalificeret modspil 
til de udenlandske kanaler. Oveni står de for at skulle digitalisere. Det stiller nogle krav til licensen.  
Hvor store de krav er, ved jeg ikke, men vi taler om mere end den almindelige pris- og 
lønudvikling” (Politiken). Men om han var villig til at opfylde kravet, sagde han igen ikke noget 
om.  
 
Forudsætningerne for, at Elsebeth Gerner Nielsen kunne splejse det mediepolitisk udspil sammen, 
som regeringens økonomiudvalg ville acceptere, kunne være bedre. Der var bøvl med TV 
2/Danmarks status, med hvem der skulle have P4, og modstand imod hendes ønske om forbud imod 
børnereklamer. DR og TV 2 var uvillige til mere programkoordinering og mente i øvrigt, at det ikke 
gav penge af betydning. Dertil kom almindelig usikkerhed omkring digitaliseringen, der til gengæld 
synes at kræve et øjeblikkeligt svar. Og så var der pengespørgsmålet. 
 
18.9.4. Udkast til aftale af 15. oktober 1999 
Regeringen havde lovet Folketinget, at Kulturministeren ville forelægge en mediepolitisk 
redegørelse i slutningen af oktober. Den kom imidlertid ikke. I ministeriet fandtes dog et udkast, 
dateret den 15. oktober 1999. Jeg kender ikke dets skæbne i regeringen, men det blev i al 
fortrolighed forelagt for Tænketanken til drøftelse den 12. november 1999. 
 
18.9.4.1. Udkastes indhold 
Dokumentets fuldstændige titel er “Notat. Til ministeren. Udkast til Redegørelse til Folketinget om 
regeringens mediepolitik”1059.  Der er tale om et udkast skrevet af ministeriets embedsmænd i 
Radio- og tv-kontoret til ministeren, men formuleret som ministerens eget udspil1060. 
 
Teksten har i usædvanlig grad fokus på den særlige nationale rolle, ministeren mener public 
service-medierne allerede i nogen grad spiller, og som de især skal koncentrere sig om i fremtiden. 
“Public service på dansk for alle danskere” er en rubrik på side 4, medens ord som “dansk kultur”, 
“dansk identitet”, “danskernes selvforståelse” og “fortsat fælles national identitet i Danmark” 

 
1058 Se mødeindkaldelsen i FDA-Orientering nr. 2. marts 1999 s.16.  Oplysning om modvilje mod licensforhøjelse taget 
fra Frands Mortensen noter fra mødet (i FM’s arkiv). Som nævnt var det brugerafstemningerne, der havde gjort det 
muligt for TV3 at opkræve abonnement (17.1). Carsten Hansens argumentation er interessant: TV 2’s konkurrenter 
forhøjer priserne, og det bliver derfor dyrere at være tilknyttet et kabel-tv-anlæg, hvorfor TV 2 ikke kan få mere licens. 
1059 Journal nummer 1999.7205-13. 7. kt., vgp. F:/hd/7. komntor/mepred2.doc. I FM’s arkiv. 
1060 Der anvendes således enkelte steder i teksten jeg-form. F.eks. “Som ansvarlig for de elektroniske medier ser jeg det 
som min opgave at hjælpe forældre med at sikre …” (s. 10). 



 818 

optræder hyppigt1061. Opgaven for public service-medierne omtales som “at hindre et opsplittet 
samfund” og at skabe “sammenhængskraft”. I koncentreret form ses det på side 4: 
 
“Langt de fleste danskere bruger langt den overvejende del af den tid, de ser fjernsyn eller hører 
radio, på de danske public service-stationer. På den måde får alle danskere en fælles 
referenceramme i form af nyheder og kulturoplevelser. De danske public service-stationer spiller 
således en væsentlig rolle for udviklingen af dansk kultur og dansk identitet. Public service-
stationerne formidler og bidrager til samfundets sammenhængskraft ved at fortælle os danskere om 
os selv og om verden omkring os”. 
 
Truslen imod den danske kultur og identitet kommer (som sædvanlig) dels fra den tekniske 
udvikling via digitaliseringen og dels fra den internationale, kommercielle konkurrence. DR og TV 
2 er en del af det nationale selvforsvar, hvad der også var en af begrundelserne for oprettelse af TV 
2 i 1986 (se kapitel 10). 
 
At forsvare danskheden var tidligere indgået som en del af de mediepolitiske målsætninger, men 
ikke så markeret som nu1062. At hindre befolkningens opsplitning i et A- og et B-hold på grund af 
digitaliseringen var også nævnt før, men det var noget nyt, at public service-medierne direkte skulle 
fremme “sammenhængskraften” i samfundet. Men netop “sammenhængskraften” syntes her i 
slutningen af det tyvende århundrede (“Socialdemokratiets Aarhundrede”1063) at være SR-
regeringens nøgleord, måske til erstatning for den gammeldags “solidaritet”, som den radikale 
individualisme næppe kunne støtte helhjertet. 
 
I sin 1.-maj-tale i 1996 havde Socialdemokratiets næstformand Lene Jensen sat lighedstegn mellem 
solidaritet og samfundets sammenhængskraft1064, men ellers var det partiformanden og 
statsministeren Poul Nyrup Rasmussen, der fik tillagt faderskab til ordet1065, som han brugte 
offensivt og tit, f.eks. i Åbningstalen i Folketinget den 5. oktober 1999. Om fremtiden: 
 
“Der findes en bedre vej, en vej, der skal udspringe af det værdigrundlag, som vi i dette århundrede 
har opbygget vort velfærdssamfund på; men på den vej må vi løfte to store opgaver: For det første: 
Vi skal sikre, at det danske velfærdssamfunds sammenhængskraft er i behold i den globaliserede 
verden. For det andet: Vi skal sikre dansk velfærd indadtil, når de kommende årgange af unge 
bliver mindre, og når der kommer flere ældre”. 
 
Og senere, med henvisning til tidligere tiders indsats: 
 

 
1061 Jeg erindrer om, at også TV 2’s og især DR’s oplæg til de mediepolitiske forhandlinger havde understreget det 
danske som en særlig værdi.  
1062 Elsebeth Gerner Nielsen havde i det hele taget sat danskheden på dagsordenen i sit virke som Kulturminister, bl.a. 
ved afholdelse af en storstilet konference på Filmhøjskolen i Ebeltoft den 2.-3. september 1999 med deltagelse af ca. 
halvandet hundrede mennesker fra alle kulturlivets institutioner samt en række udvalgte kunstnere. En 
kulturlivets ’fætter-kusine-fest’. Tema for konferencen var “Verdensborger i Danmark – Dansk identitet mellem være 
og vorden”. Konferencens dokumenter i FM’s arkiv. 
1063 Titel på den berømte bog om arbejderbevægelsen fra 1904: ’Socialdemokratiets Aarhundrede. Fremstillinger af 
Arbejderbevægelsens Historie fra Revolutionen 1789 indtil vore Dage’, Jensen & Borgbjerg 1904. 
1064 “Men at fællesskaberne ændrer karakter er samtidig en udfordring for solidariteten – forstået som samfundets 
sammenhængskraft”. Talen blev optryk i Aktuelt 1. maj 1999 med rubrikken “Solidari-hvaffor-noget?”. 
1065 Aktuelt 15. februar 1996, Berlingske Tidende 23. april 1996. 
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“Resultaterne kom, fordi vi havde klare mål, fordi vi ville, fordi folk gjorde en fantastisk indsats. 
Og netop det at træffe beslutninger, der rækker år frem og sikrer samfundets sammenhængskraft, er 
det afgørende”. 
 
Ud over at være en betegnelse, der kunne samle regeringen og dens ideologiske baglande, havde 
ordet i en kulturpolitisk sammenhæng, hvor Elsebeth Gerner Nielsen ofte brugte det1066, en 
indirekte brod imod kommercialiseringen af kulturlivet. At sætte erhvervspolitiske målsætninger 
ind på kulturpolitikken område, som Venstres mediepolitiske oplæg havde gjort det (18.7.1), ville 
resultere i en svækkelse af netop sammenhængskraften i det danske samfund til fordel for 
individuelle hensyn og mål. Den sammenhængskraft, som man heller ikke kunne mistænke de 
internationale mediekonglomerater for at forsvare, tværtimod. Ved at fremstille den teknologiske 
udvikling og den internationale konkurrence som truslerne imod den særlige sammenhængskraft i 
det danske samfund kunne oplægget skabe plads for et ensidigt forsvar for netop public service-
medierne. De var ikke blot medier på linje med andre, men havde en særlig opgave som en del af 
samfundets puls. 
 
Dette er en fundamental ændring af public service-opgaven. Tidligere skulle DR og TV 2 stille et 
mangfoldigt og alsidigt programudbud til rådighed for befolkningen samt i nyheds- og 
aktualitetsstoffet tilstræbe saglighed og upartiskhed. Nu skulle virksomhederne bidrage aktivt til at 
nå politiske mål, som der næppe var enighed om i samfundet, ja der var måske endda politikere, der 
mente, at der slet ikke fandtes noget samfund, der skulle kittes sammen af sammenhængskraften1067.  
 
Udkastet rummede en række konkrete forslag: 
 
• Public service skal ikke være “niche-tv”, der produceres for særlige interessegrupper. Hele 
befolkningen skal tilbydes en fuld service med alt til faget henhørende – både det underholdende og 
det alvorlige.  EU-Kommissionen har været fremme med ideer om, at blandingsfinansierede tv-
kanaler som TV 2 kun må anvende licenspengene til programtyper, som det kommercielle marked 
ikke levere1068. Regeringen er helt uenig. Hvis det blev gennemført, ville en stor del af seerne 
forsvinde til andre kanaler, “og der vil kun være nogle få tilbage til at se de programmer, som er et 
nødvendigt udgangspunkt for en fortsat fælles national identitet i Danmark” (s. 4, jeg 
fremhæver)1069. Befolkningen ville blive splittet op i informationsrige og –svage. “Det er 
liberalisering af værste skuffe” (ib.). 
• Digitaliseringen af det terrestriske tv-net skal gennemføres, fordi “det er vigtigt at bevare den 
kraft, der ligger i, at DR og TV 2 skal betjene hele befolkningen” (s. 5). Ved at satse på digitalt tv 

 
1066 Aktuelt 26. september 1998: “I rollen som kulturminister definerer Elsebeth Gerner Nielsen sin hovedopgave som 
den at skabe større sammenhængskraft i samfundet, mere kit”. Igen i samme avis 20. november 1998. I Politiken den 
21. marts 1999: “Alle politiske partier har i dag utrolig travlt med at love mere valgfrihed til den enkelte. Det skal der 
også være, men vi må ikke glemme, at der skal være en sammenhængskraft i samfundet, og derfor er vi også nødt til at 
tænke i fællesskaber”. Og til Dagbladenes Bureau den 22. april 1999 (optryk i Flensborg Avis den 27. april): “Skal de 
projekter jeg hare har skitseret for det 21. århundrede lykkes, kræver det at vi udvikler en ny sammenhængskraft i 
samfundet”. 
1067 Jeg sigter til at Margaret Thatchers berømte udtalelse fra 1987: “Der findes ikke noget samfund, der findes 
individuelle mænd og kvinder, og der findes familier”. I Thatcher 1987. 
1068 Der sigtes sandsynligvis til Kommissionens 1998-dokument. Kulturministeriets embedsmænd havde deltaget i 
mødet mellem Kommissionen og Medlemsstaterne om indholdet. Se afsnit 16.2. 
1069 Formuleringen kan opfattes som, at der findes nogle programmer (måske nyhedsformidling og kulturoplevelser), 
der er mere public service end andre, der også præsenteres af de kommercielle kanaler. En lapsus? 
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vil informationsteknologien blive for alle, og netop public service-stationernes store udbredelse og 
generelt høje troværdighed vil bidrage til at hindre, at grupper i samfundet bliver hægtet af (ib.). 
• Derfor skal DR og TV 2 også skabe “nye typer af programmateriale, som kan ’lokke’ grupper, der 
ellers ikke tiltrækkes af de nye medier, de såkaldte ’skeptikere’, til at prøve kræfter med den 
digitale teknik og de interaktive medier”. (s. 5f.) DR og TV 2 skal producere og udsende 
kvalitetsprægede multimedieproduktioner, som er skræddersyet til et dansk publikum (s. 7), og som 
følge heraf skal online-virksomhed indgå som en naturlig del af DR’s og TV 2’s public service-
forpligtelse. 
• DR’s udflytning til Ørestaden skal ses i dette perspektiv, og det skal TV 2 D også, der skal 
fungere som et lokalt/regionalt forsamlingshus. Anvendelse af uafhængige producenter skal 
fastholdes, så der fortsat kan opbygges kreativitet og ekspertise uden for de etablerede tv-stationer 
(s. 7). De ekstra digitale tv-kanaler i DTT-systemet ud over de fire, DR og TV 2 skal have, skal 
tilbydes andre på gennemsigtige kriterier. 
• Den tekniske og internationale udvikling har medført, at der er kommet mange nye tv-kanaler til, 
både internationale og danske. En øget konkurrence mellem danske stationer er derfor ikke 
påkrævet, som dengang TV 2 blev skabt. Nu er der behov for det modsatte – nemlig at DR og TV 2 
kan yde en bedre public service gennem et udbygget samarbejde. Seerne skal kunne vælge mellem 
forskellige typer af programmer, og der skal ikke spildes licenspenge på en opskruet konkurrence 
om køb af rettigheder til f.eks. sport og film. Dog er det en public service-forpligtelse at lægge 
særlig vægt på dansk dramatik, dansk film, dansk musik, og Udkastet anfører, at det derfor er godt, 
at Filminstituttet og DR/TV 2 er enige om at fortsætte det frivillige samarbejde1070. 
• De lokale elektroniske medier er også af stor betydning i en tid, hvor globaliseringen tager fart. 
Det gælder både de ideelle, som nu støttes af den ordning, der blev resultat af sidste medieforlig, og 
de kommercielle. For de sidste lykkedes det ikke at få en aftale om anvendelse af alle 
radiofrekvenserne, men det bør ske nu. “Der er behov for mere konkurrence inden for de 
elektroniske mediers nyhedsformidling”. Udkastet nævner ikke PAP-Nissen modellen, men taler 
om networking mellem kommercielle lokalradioer med pligt til at sende nyheder og lokalt stof. P4 
nævnes ikke. 
• Den stigende kommercialisering har ført til mere og mere raffinerede former for reklame, 
herunder skjult reklame. Reglerne skal strammes op. Der skal tages behørigt hensyn til børn. Tv 
skal ikke gøre børn til små forbrugere. Som det er fremgået af den børnekulturpolitiske redegørelse, 
ønsker regeringen “et forbud mod reklamer rettet mod børn under 12 år og reklamefri zoner 
omkring børneprogrammer” (s. 10). Men et forbud har sin pris. TV 2 kan få et årligt indtægtstab på 
100 mio.kr, og “regeringen er naturligvis parat til at drøfte, hvordan et sådant tab kan opvejes” (s. 
10). 
• Tilbage er så finansieringen. De ønsker om yderligere licensmidler, der primært er indkommet fra 
DR og TV 2, vil – hvis de alle imødekommes – “nødvendiggøre en licensstigning fra 2000 til 2001 
på knap 1 mia. kr. eller ca. 30%” (s. 11)1071. 100 mio. kr. går til drift og finansiering af det digitale 
radio- og tv-sendernet; 500 mio. kr. skal bruges til nye programmer på radio og tv; ca. 70 mio. kr. 
til DR’s og TV 2’s online-aktiviteter. Resten – ca. 300 mio. kr. – er merudgifter pga., stop for 
børnereklamer og reklamer omkring børneprogrammer samt kompensation for pris- og 
lønstigninger. 
 
Det er der næppe råd til. Udviklingen kommer derfor måske til at gå langsommere, end vi ønsker 
os. “Det er vigtigt at finde en balance, så der både bliver licensmidler til at få sat digitaliseringen i 
gang og til at forbedre programkvaliteten. De tekniske investeringer er ikke andet end en nødvendig 

 
1070Frivilligheden kunne diskuteres, se afsnit 13.13.1. 
1071 Enten er der tale om en skrivefejl (2001-2004 i stedet for de anførte årstal), eller også er der regnet forkert. 
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forudsætning for, at DR og TV 2 kan levere et attraktivt indhold i den fremtidige digitale verden” 
(s. 12). 
 
Til sidst rummer dokumentet løse overvejelser om, at det på længere sigt vil være mere 
hensigtsmæssigt at overgå fra licens til hel eller delvis finanslovsfinansiering. 
 
18.9.4.2. Kommentar til dokumentet 
Jeg vil ud over det, jeg har fremhævet omkring “sammenhængskraften”, pege på den centrale rolle 
digitaliseringen spiller. Og minde om, at det var i oktober 1999, at Folketingets kulturudvalg blev så 
usikker på vedtagelsen af at etablere DTT-nettet, at det besluttede at gennemføre en høring om 
problematikken, der skulle belyses endnu en gang. 
 
Det kan være en af årsagerne til, at udkastet aldrig blev fremlagt som regeringens officielle udspil 
til de mediepolitiske forhandlinger. Den ville måske afvente en afklaring. 
 
En anden årsag er naturligvis, at Elsebeth Gerner Nielsens kæphest – forbud imod børnereklamer og 
mod reklame omkring børneprogrammer – nu ikke fremlægges som en mulighed, der kunne 
erstattes af frivillige aftaler, men som regeringens politik. 
 
Den tredje mulige grund til dokumentets forlis er den voldsomme stigning i licensen, der reelt 
indgår, og som er en nærmest uundgåelig konsekvens af hele dokumentets opbygning. Hvis man 
tror på, at den stigende internationale kommercialisering af medierne rammer Danmark, og hvis 
man ser en bevidst accelerering af digitaliseringen som nødvendig for at kunne opretholde 
samfundets sammenhængskraft, er der næppe andre mulige svar end en voldsom forøget offentlig 
finansiering. Den kunne så komme via en licensstigning eller ved en delvis finanslovsfinansiering. 
Det var fremgået, at flere socialdemokrater var modstandere eller i det mindste tøvende overfor 
dette. 
 
En privatisering af TV 2 er slet ikke på dagsordenen, hvad der næppe var kontroversielt, da 
opretholdelse af DR og TV 2 indgik i regeringsgrundlaget. P4 nævnes ikke, men behovet for 
konkurrence på radionyheder understreges. Løsningen kunne skabe uenighed imellem 
regeringspartierne, og et endeligt udspil måtte rumme en stillingtagen. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen behøvede sandsynligvis mere tid til de regeringsinterne overvejelser, før et 
færdigt udspil kunne sendes til offentligheden. I hvert fald blev det lagt på is indtil videre1072. 
 
18.9.5. Socialdemokratiets modspil 

 
1072 Som jeg tidligere har nævnt, har DR og TV 2 naturligvis lagt en stærkt pres på Elsebeth Gerner Nielsen i efteråret 
1999. Et særligt problem for hende var, at hun ønskede at fastholde både DR og TV 2 som offentligt ejede public 
service-institutioner, medens DR tilsyneladende ønskede at få TV 2/Danmark privatiseret. Et internt 
direktionsdokument i DR fra 13. november 1999 viser dog usikkerhed om DR’s strategi. En såkaldt “skrækmodel” 
rummer bl.a.  følgende: “1. TV2/Danmark gøres rent reklamefinansieret (evt. omdannelse til aktieselskab, enten 
statsligt, blandet eller rent privat). 2. TV2s licensdel overføres til TV2-regionerne, hvis programmer får plads i vinduer 
på TV2Danmark. Ingen reklamer i regionernes sendeflader. 3. DRs regioner flyttes fra DR og lægges organisatorisk 
sammen med TV2 regionerne og udgør hermed den 3. (eller hvis TV2 privatiseres, den 2.) public service søjle. 4. Det 
nye regionale public service selskab får DRs P4-frekvens og den del af DRs licensindtægter, der svarer til de regionale 
udgifter + ??. 5. Der stilles krav om, at der på den "regionale" FM-frekvens også sendes en landsdækkende "radioavis", 
så DR ikke har monopol på landsdækkende radionyheder”. I FM’s arkiv. 
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Dagbladet Politiken må have haft gode kontakpersoner i regeringen, for den 17. oktober – to dage 
efter udkastets datering – kunne avisen meddele, at regeringens mediepolitiske redegørelse igen var 
udskudt, og at deadline nu hed slutningen af november eller begyndelsen af december. 
 
Aage Frandsen fra SF var ikke glad for udskydelsen, fordi de egentlige forhandlinger så ikke når at 
komme i gang før årsskiftet. “Forhandlingerne skal køres hårdt i januar-februar, hvis det skal nås. 
Det er den periode, vi har bedst tid. I april-maj bliver der mange andre ting, der tager 
opmærksomheden”. Jens Rohde støttede og ønskede et kort forløb: “Hvis det kører på samme måde 
som sidst, så bliver det svært at nå et forlig. Det bedste vil være et kort og kompakt forløb, men det 
tror jeg også, ministeren er klar over”1073. 
 
På trods af Aage Frandsens bekymring kom der stadigt ikke noget udspil fra regeringen, og den 17. 
november slap tålmodigheden op hos den socialdemokratiske mediepolitiske ordfører, Søren 
Hansen. Han forelagde et forslag til udspil for folketingsgruppen og fik dens tilslutning. Den 19. 
november blev det omtalt i Morgenavisen Jyllands-Posten og Aktuelt, og meget omfattende i 
Berlingske Tidende1074. 
 
Forslaget havde 13 punkter, som jeg gengiver ordret; desuden refererer jeg enkelte af Søren 
Hansens bemærkninger i parentes: 
 
1. Sikre mest muligt public service radio og tv til støtte for dansk sprog, kultur og kunst. 
2. Sikre bedst muligt public service ved konstant at forbedre kvaliteten på DR og TV 2. 
(Konkurrencen har ikke kun ført til bedre kvalitet, men også til mere, så vi også får mere møg). 
3. Krav om public service budget, så der kommer en folkelig debat om, hvad folk forstår ved og 
forventer af public service. (Der er dog et problem med armslængden. Vi skal støtte, ikke styre). 
4. Særlige produktionspuljer til f.eks. dansk drama og udsendelser om videnskab, teknologi, 
multimedia og Børn & Unge. (Ved siden af licensen skal der være puljer, man kan søge til 
programområder, vi ønsker at styrke). 
5. Den 4. radiokanal til DR så danskerne får et varieret programudbud. (Gives den til andre, vil dens 
reklamefinansiering medføre, at den kommer til at ligne DR’s P3). 
6. Bryde DRs radiomonopol ved at give kommercielle lokalradioer lov til at netværke. (PAP-Nissen 
modellen). 
7. Flere produktioner hos uafhængige producenter for at stimulere det danske film- og 
produktionsmiljø. (Det er ikke nødvendigvis billigere for DR, men alligevel skal f.eks. 15% af 
produktionerne ligge uden for huset). 
8. TV 2s regioner skal forblive under TV 2. (En elendig idé at privatisere TV 2, hvis man vil sikre 
dansk public service, hvorfor regionerne skal blive dér). 
9. Sendetilladelser skal udstedes af amtet i stedet for kommunerne. (Mere overordnet og 
professionel ledelse for at undgå at sendetilladelser opkøbes af internationale foretagender). 
10. Fastsættelse af en digital deadline for hvornår DR og TV 2 endeligt begynder at sende digitalt. 
(Danmark må ikke komme bag efter. Derfor turbo på og en fast dato, f.eks. 2010). 

 
1073 Begge citater fra Politiken den 17. oktober 1999. Jeg skal senere fortælle om, at Jens Rohde fik et kort og kompakt 
forløb, hvad han ikke blev glad for (afsnit 18.10.3.1). 
1074 Ifølge Politiken den 20. november 1999 er “det socialdemokratiske udspil, som er godkendt på et gruppemøde, […] 
endnu ikke kommet på tryk”. Jeg har forgæves eftersøgt det, både hos Bjarne Fog Corydon fra Socialdemokratiets 
Analyse- & Informationsafdeling i Folketinget og hos Søren Hansen via et interview i februar 2010. Berlingske Tidende 
har opregnet det i 13 punkter, som Søren Hansen kommenterer ét for ét i avisen den 19. november 1999. Han har 
således godkendt formuleringerne, hvad han bekræftede i februar 2010. 
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11. Økonomisk pulje ud over licensen skal sikre, at DR og TV 2 har mulighed for at efterkomme 
politikernes krav. (“Vi er indstillede på at se på licensen, mere får du mig ikke til at sige”. Særlige 
udgifter til digitalisering over finansloven. “Samtidig overvejer vi at lægge en skat eller afgift på det 
tag-selv-bord af TV-kanaler på kabelnettet, som kræver betaling af seerne ud over 
reklameindtægter. De penge kunne f.eks. flyttes til public service-kanalerne”). 
12. Krav om fælles EU-regler så TV3 og TvDanmark ikke kan omgå de danske reklameregler ved 
at sende fra London. (Vi må stoppe fiduserne via fælles europæiske regler, f.eks. ved en regel om, 
at man ikke må sende efter engelske regler specifikt til danske seere). 
13. Nordisk samarbejde skal udvides. 
 
I forhold til Elsebeth Gerner Nielsens udkast er de vigtigste forskelle følgende:  
 
• PAP-Nissen skal gennemføres, og P4 kan derfor ikke gå til TV 2. 
• Intet forbud imod børneprogrammer og mod reklamer omkring børneprogrammer. 
• Intet om, at DR’s og TV 2’s public service-forpligtelse skal udstrækkes til Internettet. 
• Betænkelighed ved en kraftig licensstigning1075. 
 
På en række punkter var forslagene mere detaljerede end Gerner Nielsens, uden at der dog 
behøvede at være uenighed. Det gælder det nordiske samarbejde og ønsket om en EU-regulering, 
der kunne stoppe TV3/TV3+ samt TvDanmark 1’s påståede omgåelse af danske regler. De nævnte 
puljer havde Elsebeth Gerner Nielsen ikke afvist offentligt, og på Tænketankens møde den 12. 
november var sagen drøftet i en positiv tone1076. 
 
Den originale idé om skat på kabel-tv-kanaler må være Søren Hansens egen, og den skulle 
formodentlig ses i sammenhæng med partiets betænkelighed ved en licensforhøjelse. 
 
Til Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og Aktuelt udtalte Søren Hansen sig 
endvidere positivt om, at TV 2 kunne få lov til at reklamere for øl. “Det er kontroversielt, men 
bryggerierne bidrager da til dansk kunst og kultur” (Aktuelt 19. november). Det står der dog intet 
om i selve oplægget1077.  
 
Endelig gentog han både sit og Elsebeth Gerner Nielsens udsagn om, at Venstre havde meldt sig 
selv ud af forhandlingerne med sit medieoplæg fra september. 
 
Brian Mikkelsen mente, at “det er en fantastisk uskik at udelukke nogen på forhånd, inden 
forhandlingerne er i gang, og det er utænkeligt at udelukke V og K til et stort forlig, som skal løbe 
mange år – måske også under en borgerlige regering” (Berlingske Tidende 19. november 1999). Et 
tankevækkende udsagn, den senere udvikling taget i betragtning. 
 
18.9.6. Ministerens reaktioner: replik og skrotning af redegørelsen 

 
1075 Hansen til Politiken den 20. november: “Flere partier skal være enige om det her, og jeg ser meget begrænsede 
muligheder for licensstigninger”. 
1076 Til mødet havde tre af Tænketankens medlemmer (Kirsten Drotner, Ulle Elbæk og Claus Bülow Christensen) 
udsendt et dokument på 3 sider om emnet: “En produktionsfond til fremtidens medielandskab”. I FM’s arkiv. 
1077 Ideen blev skudt ned den 23. november af regeringens sundhedsminister Carsten Koch. “Jeg er ikke blevet spurgt 
og det er ikke min politik” (Berlingske Tidende). Koch gjorde herefter opmærksom på, at Danmark sammen med 49 
andre lande i september har tilsluttet sig WHO’s europæiske alkoholplan 2000-2005, der anbefaler meget restriktive 
regler for reklamering for alkohol, særligt for at beskytte børn og unge”. End ikke i det enkelte regeringsparti var der 
fodslag.  
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Elsebeth Gerner Nielsen var naturligvis rasende over vedtagelsen i den socialdemokratiske 
folketingsgruppe, men ikke mindst over Søren Hansens efterfølgende kraftige promovering af 
indholdet i offentligheden. Berlingske noterede lakonisk som slutningen på sin store artikel den 19. 
november: “Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen havde i går ikke lyst til at kommentere 
forslagene”. 
 
Men det havde hun, om end hun som minister naturligvis måtte gøre det diplomatisk. I 
Morgenavisen Jyllands-Posten den 21. november løftede hun lidt på sløret “i sit første interview om 
det næste medieforlig”. Interviewet rummer naturligvis en række gentagelser fra Udkastet fra 15. 
oktober, men hun bruger også plads på at gå direkte imod Søren Hansens udsagn, uden at de dog 
nævnes eksplicit. 
 
Hun er således parat til at skaffe flere penge til DR og TV 2, så de kan indfri de krav, de selv har 
rejst. Digitaliseringen koster, og priserne på sport og film stiger kolossalt, ligesom ny dansk 
dramatik som “Bryggeren” er utrolig dyr at producere. Men en stigning på 30% bliver der dog ikke 
tale om, siger hun uden at ligge lægge sig fast på, hvordan de mange penge skal skaffes. Hun vil 
endvidere skrive mange krav til DR og TV 2 sort på hvidt ind i det nye medieforlig, og hun 
understreger, at “Internettet [skal] hales ned i det danske mediebillede formelt set”.  Hun vil endelig 
ikke følge Socialdemokratiets linje og sende Venstre eller andre deltagere hjem fra start men være 
åben for forhandling, der først formelt begynder efter nytår.  
 
Og så ønsker hun, at danskerne i fremtiden skal have to radioaviser at vælge imellem. Et ønske hun 
begrunder med, at når DR har etableret én redaktion for nyheder til radio, tv og Internet, har DR 
udbygget sit monopol på elektroniske nyheder1078. Der er tre muligheder: 
 
at give P4 til TV 2 eller andre interesserede via udbud; at lade de kommercielle lokalstationer danne 
netværk og samsende radionyheder; at omdanne DR’s regionale radiostationer til selvstændige 
institutioner, der så kan samsende en alternativ radioavis. Elsebeth Gerner Nielsen vil ikke lægge 
sig fast på en af modellerne, blot skal vi have en ny radioavis1079. 
 
Et fælles udspil fra de to regeringspartier var ikke kommet nærmere, men oppositionen var tilfreds 
med hendes ønske om en alternativ radioavis. “Det er en fremstrakt hånd og dét vi har kæmpet for i 
halvandet år” blev Jens Rohde citeret for i Morgenavisen Jyllands-Posten den 22. november. Brian 
Mikkelsen støttede og fastslog, at vi har brug for konkurrence på nyheder, men også på andre 
områder. Søren Hansen ville stadigvæk ikke give P4 til andre end DR, men han kunne se en 
mulighed for at samle de tiloversblevne radiofrekvenser i et P5, som så kunne gives til f.eks. TV 2 
og TV 2-regionerne. 
 
Den 28. november 1999 gav Elsebeth Gerner Nielsen op. Hun ville ifølge Berlingske Tidende ikke 
fremlægge en mediepolitik redegørelse for Folketinget. Begrundelsen var, at flere af Folketingets 
partier alligevel selv har meldt ud. “Jeg mener, at vi lige så godt kan gå direkte til biddet. […] Så i 
stedet kommer regeringen med et mediepolitisk udspil til januar, for der er jo ingen problemer, vi 
ikke har overblik over. Debatten er jo sådan set også allerede i gang”. 
 

 
1078 DR’s bestyrelse havde den 3. februar 1998 besluttet at samle alle DR’s nyhedsplatforme under én hat, og den 1. 
august 1998 tiltrådte Lisbeth Knudsen som Nyhedsdirektør. Ritzau 29. april 1998 15:29. 
1079 Meldingen blev refereret i Politiken den 22. november 1999. 
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Venstre og De Konservative blev vrede. “Kulturministeren har skudt og skudt redegørelsen. Først 
var det i efteråret, så var det primo november, så var det ultimo november, og det sidste, jeg fik at 
vide, var til januar. Og nu får jeg så at vide, at den slet ikke kommer. Det nytter ikke noget, at man 
bare sætter sig til forhandlingsbordet - der skal være et oplæg, vi kan diskutere med offentligheden, 
og det er kulturministerens ansvar”, sagde Brian Mikkelsen. 
 
Han peger her på, at en redegørelse til Folketinget er åben og offentlig, og at den altid efterfølges af 
en folketingsdebat, hvor partierne kan markere principielle synspunkter. Et mediepolitisk udspil 
drøftes sjældent i offentligheden, men fører efter lukkede forhandlinger frem til en endelig aftale, 
der senere udmøntes i en lov. Hvis flertallet er stort og bredt, vil heller ikke debatten om loven i 
folketingssalen blive nuanceret, og offentligheden står uden viden om partiernes synspunkter, og 
om hvordan kompromisset blev lavet1080.  
 
Næste gang, Elsebeth Gerner Nielsen tog ordet i denne sag, var da hun holdt den traditionsrige tale i 
Københavns Redaktørforening den 8. december 19991081. 
 
Hun opsummerede her målene for regeringens mediepolitik for de kommende fire år i otte 
overordnede temaer: 
 
“1. Styrket public service.  
2. Udbygning af public service forpligtelserne med nye tjenester, teknologisk oplysning og 
multimedier.  
3. Udvikling af jordbaseret digitalt tv og radio.  
4. Større konkurrence på nyhedsområdet.  
5. Øget samarbejde mellem DR og TV2.  
6. Styrket lokalradio og tv.  
7. Større beskyttelse mod reklamer og sponsorering.  
8. En ansvarlig økonomisk ramme”. 
 
Efter årsskiftet ville det egentlige oplæg komme. 
 
18.9.7. SF’s mediepolitiske udspil 
Inden Elsebeth Gerner Nielsen fik grønt lys fra regeringens koordinationsudvalg til at udsende sit 
oplæg, nåede SF at komme med sit bud på mediepolitikken. 

 
1080 Se også Berlingske Tidende, der ålede ministeren i en leder den 31. november 1999: “Med en helt mærkværdig 
fortolkning af behovet for offentlig debat, har kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen pludselig droppet regeringens 
bebudede medieredegørelse. Ministerens argument er, at forskellige partier allerede har spillet ud, og at regeringen 
derfor vil komme med et mediepolitisk udspil i stedet for en redegørelse. Men forskellen på et udspil og en redegørelse 
er kolossal, og regeringen sniger sig uden om en særdeles påkrævet debat om mediepolitikken, når den lovede 
redegørelse alligevel ikke bliver til noget. Ved at holde sig til et udspil kan regeringen alt for bekvemt gå direkte til 
forligsforhandlinger med de øvrige partier bag mere eller mindre lukkede døre. Med en redegørelse ville der i 
Folketinget i fuld offentlighed blive en redegørelsesdebat, hvor man kunne få afgrænset begrebet public service, som er 
ved at blive et vildtvoksende, statsstøttet uhyre - en slags public servering ved et tag selv-bord”. Se også Mortensen 
2004 om konsekvensen af lukkede mediepolitiske forhandlinger. 
1081 Manuskriptet blev udsendt som pressemeddelelse af Kulturministeriet den 9. december 1999. Det findes ikke i 
Kulturministeriets arkiv over pressemeddelelser, og heller ikke i sagsakterne til medieforliget (oplyst af kontorchef Lars 
Banke i mail den 23. januar 2010. I FM’s arkiv). Folketingets Oplysning og Bibliotek har det heller ikke, og Ritzau, der 
har refereret det grundigt, har i dag ingen kopi liggende. Jeg gengiver derfor indholdet efter Ritzaus referat den 9. 
december 1999 15:54 og Politikens artikel den 10. december. Politikens referat gentager Ritzau og tilføjer nye 
udtalelser samt referer gamle. 
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Det skete med publikationen “Radio og TV på tærsklen til det nye årtusinde. Oplæg til de 
kommende mediepolitiske forhandlinger”1082. 
 
SF’s forslag ligger på mange området tæt på de to regeringspartiers idéer, hvis disse ses som en 
helhed. På visse områder er de tættere på Ministerens, på andre på Søren Hansens. Forslagene 
rummer bl.a. 
 
• DR og TV 2 opretholdes som public service-institutioner med brede public service-forpligtelser. 
• TV 2 fortsætter i offentligt regi og med TV 2-regionerne. 
• P4 til DR. 
• Bedre samarbejde mellem DR og TV 2 angående køb af rettigheder. 
• Digitaliseringen igangsættes men forceres ikke. 
• De nuværende begrænsninger i reklamering opretholdes og “der skal være reklamefri zoner 
omkring børneudsendelser”. 
• Fastholdelse og styrkelse af det ikke-kommercielle tv og radio. SF vil forhøje puljen på de 50 mio. 
kr. 
 
Hertil er der to særlige områder, der skal udfoldes. Det er public service-forpligtelserne og licensens 
størrelse. 
 
SF ønsker, at public service-forpligtelserne fastholdes hos DR og TV 2, og at der derfor ikke 
oprettes særlige puljer, hvad både Elsebeth Gerner Nielsen og Søren Hansen havde været inde på. 
Øremærkede puljer rummer ifølge SF en af de farligste tendenser på medieområdet: politisk styring 
via særlige public service-udvalg, hvorved armslængden forkortes i utilladelig grad. 
 
Men SF vil ikke overlade definitionen og den frie udfoldelse heraf til DR og TV 2. “Det bør derfor 
præciseres nærmere, hvad der ligger i public service-begrebet, så det ikke helt overlades til DR og 
TV2 at tolke begrebet. Det er også nødvendigt, når public service-stationernes public service-
regnskab skal vurderes. Der skal f.eks. sættes ord på, hvad der lægges i alsidighedsbegrebet. […] 
Der er også behov for præcisering af public service, når det gælder kravene om også at være 
folkeoplysende, kulturformidlende, debatskabende og engagerende” (s. 6, spalte 2). 
 
I forlængelse af dette ønske om mere politisk detailstyring vil SF også styrke programrådene. “Det 
er i programrådene, at de overordnede diskussioner om programlægningen skal foregå. Det skal 
derfor ikke kun være efterkritik, men også den fremtidige programpolitik, der skal drøftes mellem 
DR’s [og TV 2’s] ledelse og Programrådet. Derved kan Programrådet blive en sparingspartner for 
DR’s [og TV 2’s] ledelse – et mellemled til lyttere og seere” (s. 8, spalte 2). 
 
Mindre tillid, mere kontrol. 
 
Når det gælder finansieringen af de mange pligter, er SF langt mere imødekommende, end 
socialdemokraterne havde været. SF ønsker 
 
“ • En vis licensstigning for at DR og TV 2 skal kunne klare sig i konkurrencen om at købe de 
rigtige programmer og selv producere gode udsendelser. En udsultning af DR og TV 2 vil gå ud 
over public service. 

 
1082 Udsendt januar 2000 og vedtaget af SF’s forretningsudvalg og SF’s kulturudvalg. 16 sider. I FM’s arkiv. 
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• En mindre licensstigning som følge af ønsket om reklamefri zoner omkring børneudsendelser. 
• En vis licensstigning som følge af digitaliseringen, udbygningen af online m.v. 
• En vis licensstigning for fortsat at sikre DR’s kulturinstitutioner, Radiosymfoniorkestret m.v. i 
DR’s regi. 
• Licensen skal ikke være differentieret i forhold til, hvad man kan se, f. eks. DR2, DR Klassisk, 
DR Online, digitale udsendelser m.v.” (s. 14, spalte 2). 
 
Mange bække små (en vis, en mindre, en vis, + en vis) gør en stor å. Ville socialdemokraterne mon 
gå med til det? Ellers var der lyse udsigter til enighed mellem regeringen og SF.  
 
18.9.8. Regeringens endelige udspil af 21. marts 2000 
Elsebeth Gerner Nielsen havde altså aflyst en mediepolitisk redegørelse og i stedet lovet et konkret 
udspil i januar. Men januar gik, uden det kom. Og februar. Og de første tre uger af marts. 
 
18.9.8.1. Debatten op til udspillet 
Til gengæld nærmest eksploderede den mediepolitiske debat i aviserne efter årsskiftet, hvor både de 
politiske partier, kulturens folk, medieforskerne og dagbladene kom med forslag og ønsker til en 
aftale. 
 
Fire emner skilte sig ud: P4, børnereklamer, licensens størrelse og kontrol med public service. 
Privatiseringen af TV 2 blev nævnt enkelte gange, men stod gennemgående langt nede på 
dagsordenen. Regeringens erklærede modstand var velkendt. Digitaliseringen blev behandlet på den 
nævnte høring den 1. februar 2000, og satte sig derefter ikke tydelige spor i debatten. Der var fortsat 
tvivl om tempoet, og usikkerheden blev ikke mindre af, at dot.com-krisen brød ud i lys lue i starten 
af marts 20001083. De fleste debattører fastholdt dog nødvendigheden af at indføre DTT. 
 
Argumenterne for, hvem der skulle have P4, og hvad den skulle bruges til, var stort set en 
gentagelse af diskussionen fra vinteren 1998-99. Men interessenterne grupperede sig anderledes end 
tidligere og indgik i nye konstellationer. Det berlingske Officin meddelte ved årsskiftet, at man 
sammen med Aarhus Stiftstidende, Fyens Stiftetidende, Nordjyske Stiftstidende og Jyske 
Vestkysten ville drive P4 (Ritzau 4. januar 2000 14:20). Senere foreslog medieforskeren Anker 
Brink Lund,  at Danske Dagblades Forenings 33  dagblade skulle gå sammen om  P4 (Aktuelt 12. 
januar). Internetvirksomheden Jubii meldte sig (Erhvervsbladet 25. januar 2000), og det gjorde 
Allerkoncernen også med henvisning til sin erfaring fra Norge (Berlingske Tidende 3. marts). TV3 
ville samle et konsortium af institutionelle investorer, danske morgen- og eftermiddagsblade om sig 
og var villig til at betale et tocifret beløb for koncessionen (MTG Mediemail 18. marts).  
 
Og den 11. marts 2000 kunne Politiken oplyse, at “Syv danske dagblade indleder nu et historisk 
samarbejde i kampen om den ledige radiokanal på FM-båndet. Jyllands-Posten, Politiken, 
Berlingske Tidende, de tre Stiftstidende og Jyske Vestkysten mener ikke, at deres krig om læserne 
er til hindring for et fælles forsøg på at nå ud til lytterne”. Bladene har sammen sendt en ansøgning 
til Elsebeth Gerner Nielsen. Berlingske Tidende referer forskellige reaktioner: 
 
“’Det lyder vanvittig interessant – det vil virkelig være et monopolbrud på DRs nyheder’, siger 
Venstres mediepolitiske ordfører, Jens Rohde. ’Udspillet ligner en vittighed. Hvordan skulle de 
blive enige om noget som helst, hvis de fik kanalen’, siger medieforsker Frands Mortensen. 

 
1083 Fra 10. til 15. marts 2000 faldt Nasdaq fra 5,050 til 4,580. Se f. eks. Cassidy 2003. 
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[…] ’Dette har intet med vores aviser at gøre. Det er et ægteskab, som skal bringe os ind på et nyt 
marked, og vi vurderer, at aviserne vil stå for svagt i kampen hver for sig’, siger Lars Henrik 
Munch, adm. direktør i Politikens Hus. Sammen håber bladhusene nu på, at de står så stærkt, at 
kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) er nødt til at udbyde den ledige FM-frekvens i 
licitation” (11. marts 2000). 
 
Mortensen mente dog, at det langt fra var sikkert, at der ville blive en licitation efter EU-reglerne. 
“’Jeg tror, at CD eller Kristeligt Folkeparti kommer til at afgøre udfaldet. Gerners problem er at få 
vedtaget en stor licensforhøjelse på fem procent om året, og derfor er hun afhængig af 
midterpartierne. Ellers kan forliget vælte efter næste folketingsvalg. Til gengæld skal de to partier 
så have et eller andet, og kulturministeren har kun en eneste ting at spille ud med - det er 
radiokanalen,’ siger Frands Mortensen. Det var i går hverken muligt at få en kommentar fra CDs 
eller Kristeligt Folkepartis medieordførere”. 
 
P4 blev imidlertid ikke kun koblet sammen med licensens størrelse, men også med et eventuelt 
forbud imod børnereklamer. Ifølge Børsen den 6. marts skulle De Radikale nu være villige til at 
give P4 til TV 2 som kompensation for indtægtstab ved forbud imod børnereklamer, og den 7. 
marts kan Aktuelt citere Henrik Svane for samme holdning, medens Søren Hansen i samme artikel 
stadigvæk fastholder, at P4 skal til DR.  Morgenavisen Jyllands-Posten fortæller den 10. marts, at 
holdningen i regeringen nu er, at P4 kun går til TV 2, hvis der indføres et forbud imod 
børnereklamer. P4 er en kompensation.  
 
Situationen var gået i hårdknude: Hvis Gerner Nielsen fik sit forbud, fik hun også P4 til TV 2. Men 
hvis socialdemokraterne hindrede et forbud, fik DR P4. Hvor var kompromiset? Måske i 
fastlæggelse af licensens størrelse. DR og TV 2 havde igen fremført deres behov for 
licensstigninger. TV 2 endda ved at stramme sine, idet et ekstra krav om 100 mio. kr. nu ikke var 
bundet til den ekstra digitale kanal (Politiken 5. februar 2000). Anders Kronborg havde på DR’s 
vegne ønsket 6% stigning + P/L-regulering + ekstra penge til digitalisering ad andre veje og 
uændret fordeling af licensen mellem DR og TV 2 (Aktuelt 7. marts). Søren Hansen nærmede sig 
mere og mere en stor licensstigning, da han sammen med Aage Frandsen fra SF udtalte til Fyens 
Stiftstidende, at når vi stiller krav om digitalisering, store sportsbegivenheder og journalistiske 
programmer samt dansk drama, må vi betale (7. marts). Og den 9. marts synes sagen at være faldt 
på plads. Morgenavisen Jyllands-Posten kunne – med kilder tæt på Kulturministeren - oplyse, at det 
i regeringens økonomiudvalg med Poul Nyrup Rasmussen og Marianne Jelved for bordenden var 
besluttet, at udspillet skulle rumme en licensforhøjelse på 5% om året1084. Det ville betyde 1,8 mia. 
kr. ekstra til DR og TV 2 – 1,5 mia. til DR og 300 mio. kr. til TV 2. Berlingske Tidende kunne den 
10. marts oplyse, at bladets kilder havde bekræftet beløbets størrelse. 
 
TV 2’s nye administrerende direktør, Cristina Lage, og bestyrelsesformand Jens Bilgrav-Nielsen 
ville ikke kommentere, før den endelig tekst forelå, men det ville DR’s Christian Nissen godt. “Det 
giver gode muligheder for at gennemføre vores planer. Men der er da ingen tvivl om, at TV 2 kan få 
svært ved at realisere deres planer” sagde han til Morgenavisen Jyllands-Posten den 10. marts. Et 
spagt forsøg på at bringe privatiseringen på bane. 
 

 
1084 Poul Nyrup Rasmussen sad ikke i økonomiudvalget. De centrale ministre var her Mogens Lykketoft og Marianne 
Jelved. Og alle udgiftskrævende beslutninger skulle forelægges her og godkendes, inden de kunne indgå i politiske 
udspil. Det gjaldt også en licensforhøjelse på 5%. Oplyst af Marianne Jelved i interview med Frands Mortensen den 8. 
juli 2010. 
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SF havde som nævnt i sit oplæg til forhandlingerne ønsket, at public service-forpligtelserne blev 
præciseret, og det fik kraftig støtte fra kultur- og kunstnerorganisationerne. Danske 
Filminstruktører, Dansk Forfatterforening, Danske Populærautorer, Dansk Jazz-, Beat- og 
Folkemusikautorer og Dansk Kunstnerråd indkaldte til en høring på Christiansborg den 17. januar 
2000 med titlen ”Public service – for dannelse eller fordummelse?”. Og her fik DR og TV 2 bank. 
De levede ikke op til bredden og dybden i public service-forpligtelsen, og derfor skulle den 
præciseres og kontrolleres. 
 
I forlængelse af høringen fik fremtrædende repræsentanter for kunstnerne optaget skarpe indlæg i 
dagbladene1085, der kan sammenfattes ved, at jeg gengiver essensen af Morgenavisen Jyllands-
Postens kronik den 1. februar skrevet af Arne Würgler, Hans Dal, Knud Vilby, Janne Giese, Pia 
Raug og Lars Adam Rehof: 
 
“Vi kræver, at public service-begrebet tages alvorligt og medfører, at der stilles konkrete krav til 
public service-stationerne. Ikke kun om at sende nyheder tiest muligt, og underholdning til flest 
mulige hele tiden, men også om at leve op til kunst-, kultur- og samfundsforpligtelser. […] [Public 
service-stationerne] skal rumme kreative produktionsmiljøer, og de skal spille tæt sammen med et 
dansk kultur- og samfundsliv. I Danmarks Radio er der en panisk angst for at lytter- og seertal skal 
komme så langt ned, at det er svært eller umuligt at fastholde licensbetalingen. Vi synes, der skal 
etableres en anden angst. Public service-stationer skal også være lidt angste for at miste penge, 
hvis de ikke lever op til en bred mindretalsforpligtelse. Reklamerne kan trækkes væk, og det 
påvirker TV2-programudbudet. Kun hvis politikerne stiller ufravigelige krav om public service til 
gengæld for licens-finansiering, og kun hvis det bliver gjort uomtvisteligt for DR og TV2, at 
licenskronerne kan trækkes tilbage, hvis de ikke lever op til forpligtelserne, kan licensbetalerne (og 
samfundet) få lidt af den magt tilbage, som er blevet overladt til markedet. […] Vi kræver at 
begrebet public service tages alvorligt. Der skal stilles minimumskrav til hvad public service er, så 
stationerne ikke egenhændigt indskrænker begrebet. […] Der laves i dag et såkaldt public service-
regnskab, men det er upræcist og ret ulæseligt. Der skal etableres en uafhængig institution, som kan 
revidere dette regnskab og en gang årligt offentligt vurdere om kravene overholdes, og dermed sikre 
debat” (jeg fremhæver). 
 
Altså krav, kontrol, angst og straf1086. Dette er den ideologiske klangbund for de omfattende public 
service-kontrakter, der senere blev pålagt DR og TV 2 i de efterfølgende medieforlig, og for 
oprettelse af det Public Service Råd, der kom til at indgå i det smalle medieforlig i marts 2000. 
 
18.9.8.2. Udspillets indhold 
Endelig kom udspillet. Kulturministeriet meddelte den 20. marts 2000, at regeringens oplæg til det 
næste medieforlig ville blive præsenteret tirsdag den 21. marts kl. 13.00 i Kulturministeriets Store 
Mødesal. Medieordførerne var indkaldt til møde samme dag. 
 

 
1085 Kronik, der citeres om lidt, i Morgenavisen Jyllands-Posten den 1. februar, Jens Christian Grøndahl i Politiken den 
6. februar, Sven Erik Werner den 11. februar i Politiken og endelig Knud Vilby den 19. marts i Politiken. 
1086 Knud Vilby gentog udsagnene i Politiken 19. marts: “public service-begrebet [må] nydefineres og strammes op. Det 
skal gøres klarere og mere forpligtende. Det er desuden vigtigt at få public service-regnskaber fra medierne, og at få 
disse regnskaber kontrolleret, eller revideret om man vil, af en uvildig instans. Og det er nødvendigt, at der kan indføres 
sanktioner eller det modsatte, alt efter om helt eller delvist licensfinansierede kanaler forsynder sig mod disse regler 
eller ikke. […] Og ligesom sponsorer og annoncører kan lade være med at betale, hvis de ikke er tilfredse, så må der 
være mulighed for at straffe eller belønne kanaler med en del af licensmidlerne, alt efter hvordan de lever op til public 
service-kravene” (jeg fremhæver). 
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Hovedpunkterne var disse: 
 
• DR og TV 2 tilføres i perioden 2001-2004 1,8 mia. kr. ekstra til opfyldelse af deres udbyggede 
public service-forpligtelser. Det finansieres ved at licensen sættes op med 5% årligt. Den årlige 
pris- og lønstigning var beregnet til 2,5%. 
• Public service-forpligtelserne præciseres. DR og TV 2 skal ud over public service-regnskaberne 
opstille public service budgetter.  
• Regnskaberne skal “revideres” af et nyoprettet Public Service Råd.  
• DR og TV 2 skal tilbyde public service-tjenester online. 
• De digitale radio- og tv-net opbygges og sættes i drift (DAB1087 og DTT). 
• Et repræsentativt udsnit af DR’s og TV 2’s programarkiver digitaliseres. 
• Der indføres reklamefri zoner omkring børneprogrammerne. TV 2 får 240 mio. kr. ekstra til 
styrkelse af børneprogrammerne. 
• Sponsorreglerne lempes. 
• P4 til TV 2 med nyhedsforpligtelser; P5 med en dækning på ca. 80% til DR til klassisk musik1088. 
• Ministeren udpeger i fremtiden DR’s bestyrelse efter samme principper, som anvendes ved 
udpegning af TV 2’s bestyrelse. 
• Licensens tilmeldesystem erstattes med et frameldesystem, så antallet af sortseere og 
plankeværkslyttere reduceres, hvorved licensens størrelse kan reduceres for alle. 
• Endelig et par gentagelser fra den tidligere aftale: Der afsættes stadigvæk 50 mio. kr. årligt til de 
ideelle lokale radio- og tv-stationer. Filmbranchen får årlig tilført 25 mio. kr. fra DR og 20 mio. kr. 
fra TV 2. Altså uændrede beløb. 
• Teksten rummer en række præciseringen af, hvordan de øgede bevillinger er beregnet, se tabel 
18.6. 
 
Tabel 18.6. Fordeling af de øgede bevillinger i regeringens udspil af 21. marts 2000. i mio. kr. 
 
 Udbygning og drift af DAB     45 
 Udbygning og drift af DTT     110 
 Public service online      200 
 Øgning af mængden af danske programmer    150 
 Produktion af digitale programmer     240 
 TV 2’s børneprogrammer      240 
 Digitalisering af DR’s og TV 2’s arkiver    80 
 Udvidelse af medieskolerne     20 
 I alt        1085 
 
Pris- og lønstigningen på ca. 2,5% om året var beregnet til ca. 790 mio. kr. i perioden, og alt i alt 
skulle DR og TV 2 således få tilført 1,855 mia. kr. ekstra. 

 
1087 Kort før Elsebeth Gerner Nielsens udspil havde de gamle forligspartier fra 1996-afrtalen den 14. marts indgået den 
tredje tillægsaftale til 1996-aftalen om på permanent grundlag at igangsætte DAB.  I aftalen (der kun blev omtalt kort af 
Aktuelt den 16. marts 2000) indgik det, at DR skulle have hovedparten af kapaciteten, men at den fjerde FM-kanal også 
skulle sikres plads. Aftalen er ganske detaljeret og forudsætter, at der foretages udbud af ledig kapacitet. Til at behandle 
ansøgningerne oprettes “et uafhængigt Radio- og tv-nævn”. Den nødvendige lovgivning skulle dog først gennemføres i 
næste folketingssamling (2000-2001). Det betyder reelt, at denne del af den gamle aftale skal blive til lov samtidigt med 
realiseringen af den nye. Derfor indeholder Elsebeth Gerner Nielsens udspil en gentagelse af det centrale i DAB-aftalen, 
men også af etableringen af det Radio- og tv-nævn, der senere kom til at spille en central rolle i reguleringen af de 
danske elektroniske medier. Denne 3. tillægsaftale findes optrykt i Folketingstidende for 2000-2001, tillæg A, s. 2140. 
1088 PAP-Nissen var hermed død. I stedet for at tage udgangspunkt i, at de ikke-anvendte FM-frekvenser skulle 
anvendes til lokalradio, sammensatte man i stedet et landsdækkende net med en dækning på ca. 80%. Nettet omtales 
herefter som “P5”. Udspillet nævner intet om udbud af P4 og P5. 
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Den samlede fordeling af licensen i 2001-2004 skulle se således ud, som det fremgår af tabel 18.7. 
År 2000 medtaget som reference.  
 
Tabel 18.7. Fordeling af licensen i perioden 2000-2004 i mio. kr. 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 
Samlet licensprovenu  3075 3245 3420 3605 3800 
Ideelle lokale RTV  20 20 20 20 20 
Medieskoler   5 10 10 10 10 
Digitalisering af arkiver      80 
Rest    3050 3215 3390 3575 3690 
Fordeling i % til DR  85 83 83 82 82 
  til TV 2  15 17 17 18 18 
Fordeling i mio. kr. DR 2590 2670 2815 2930 3025 
   TV 2 460 545 575 645 665 
 
Der er en mindre unøjagtighed i tallene, idet ministeriet ikke har holdt sig strengt til aftalens omtalte 
5%’s stigning, men i praksis regnet med 5,5% i 2001 og 5,4% de øvrige år1089. Samlet set skal DR 
modtage 1069 mio. kr. og TV 2 601 mio. kr. Hertil kommer de 80 mio.kr. til digitalisering af 
arkiverne, der ikke er fordelt mellem DR og TV 2 i forslaget.  
 
18.9.8.3. Min kommentar til udspillet 
Der er tale om en licensstigning, der er betydeligt større, end det tidligere er set. For en husstand 
med farve-tv ville licensen på årsbasis stige med ca. 100 kr. om året i hver af de fire år – samlet 
med 408 kr. Fordelingen mellem DR og TV 2 ville forskubbe sig, således at TV 2 gik fra at få 15% 
af licensen i 2000 til 18% i 2004. Hvis man lægger Den nye Regnegruppes referencescenarie til 
grund (18.9.1), udvikler licensens andel af TV 2’s indtægter sig fra 27% i 2000 til 31% i 2004. TV 
2 æder sig ind på “DR’s licens”, hvad DR jo havde arbejder dygtigt for at undgå, og samtidigt 
kommer den statslige finansiering til at udgøre en (lille) stigende andel af TV 2’s indtjening.  
 
Jeg vil endvidere fremhæve fordelingen af licenspengene i forhold til forskellige formål. 
Den er foregået ved, at ministeriet har “øremærket” fastlagte beløb til løsning af forskellige 
opgaver, men “øremærkningen” er ikke splittet op på helholdsvis DR og TV 2. Der er f.eks. afsat 
240 mio. kr. til produktion af digitale radio- og tv-programmer, men der står ikke noget om hvor 
mange, der skal anvendes til radio, og hvor mange, DR skal have. 
 
Jeg skal senere komme nærmere ind på, om denne “øremærkning” er reel, eller om den rummer 
frihed til, at DR og TV 2 kan anvende pengene ud fra egne overvejelser. 
 
Set i en forhandlingskontekst er udspillet ejendommeligt. Man må gå ud fra, at fastlæggelse af 
licensstigningen var godkendt af regeringen, jfr. det tidligere oplyste om, at den var forhandlet på 
plads i regeringens økonomiudvalg. Socialdemokraterne har altså bøjet sig på dette punkt. Men var 
der enighed om at give P4 til TV 2? Og at indføre reklamefri zoner omkring børneprogrammerne? 
Sådanne emner var næppe forhandlet i økonomiudvalget1090. 
 

 
1089 Min baglænsberegning. 
1090 Ekstra Bladet mener den 22. marts, at Elsebeth Gerner Nielsen simpelthen har snydt de socialdemokratiske 
forhandlere, der har sovet i timen. TV 2 fik alle fordelene, og der skulle være stor irritation i partitoppen. Jfr. Søren 
Hansens udsagn, der citeres om lidt. 
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Hvis jeg går uden for regeringen og ser efter et flertal, er det ikke let at finde. De Konservative og 
Venstre ville næppe gå med til den voldsomme licensstigning, hvad SF til gengæld kunne forventes 
at gøre. Men SF ville have P4 til DR, og SF ville næppe overlade det til ministeren at udpege 
medlemmerne af DR’s bestyrelse. CD, der havde indgået finanslovsforlig med regeringen, kunne 
være en meget interessant forligspartner, og et forlig bestående af regeringen, SF, CD og ville stå 
med et flertal1091. CD’s Peter Duetoft havde dog klart afvist restriktioner angående reklamer, rettet 
mod børn (18.9.3.3), og partiets holdning til P4 var ikke meldt offentligt ud. 
 
Det konservative Folkepartis ordfører Brian Mikkelsen havde i vinterens drøftelser ikke være helt 
så afvisende som Venstres Jens Rohde over for at forbedre public service-stationernes økonomi 
men havde talt om, at udgifter til digitaliseringen skulle tages over finansloven. I regeringens udspil 
var der i alt afsat 675 mio. kr. til forskellige digitale investeringer, og blev de fjernet ville 
licensstigningen blive tilsvarende mindre. Med hensyn til restriktioner angående børn og reklamer 
var Brian Mikkelsen totalt afvisende, og han ville næppe gå med til, at P4 skulle gå til DR eller TV 
2. Hvis Mikkelsen skulle med i båden, måtte Gerner slække på sejlføringen. 
 
18.9.8.4. De umiddelbare reaktioner 
Udspillet var sivet den 20. marts, så Ritzau kunne den 21. marts allerede fra morgenen og dagen 
igennem bringe kommentarer. 
 
Kl. 08:51: “Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) skal formentlig igennem en række seje 
forhandlinger, når hun skal skaffe politisk flertal til sit forslag om at give den fjerde, landsdækkende 
radiokanal til TV 2. […] Både Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti afviser forslaget. Men 
deres motiver er så forskellige, at det ikke synes muligt at lave noget bredt forlig. […]. Venstre og 
De Konservative mener, at der ikke er tale om noget egentligt monopolbrud, når radiokanalen 
lægges i TV 2 's regi. SF's medieordfører, Aage Frandsen, mener derimod at TV 2 allerede i dag 
arbejder så kommercielt, at Danmarks Radio i stedet bør have den nye radiokanal. […]. Mens SF 
argumenterer på indholdet, er modstanden fra Venstre især baseret på et ideologisk synspunkt om, 
at den nye kanal skal være privat. […]. Venstres medieordfører, Jens Rohde, betegner således 
kulturministerens udspil som ’den kraftigste styrkelse af staten på medieområdet, som vi har set 
nogensinde i historien’”. 
 
09:31:  “Kulturministerens plan om at give den 4. landsdækkende radiokanal til TV 2 er blot en 
styrkelse og befæstelse af statens monopol på nyhedsformidling i æteren, siger den administrerende 
direktør i TV Danmark, Jesper Sehested Lund. […] Lund vurderer over for Ritzau, at et regulært 
monopolbrud kun kan finde sted ved en spredning af ejerskab. […]. TV 3's informationschef, Niels 
Jørgen Langkilde, finder meldingen fra kulturministeren uacceptabel. […] - Ministeren kan ikke 
sige, at hun vil have det og det, og så give kanalen til en bestemt. Kulturministeren må definere, 
hvad det er, hun ønsker, og så må det udspil i udbud, siger Niels Jørgen Langkilde”. 
 
10:36: “Aviserne bag en af ansøgningerne om at overtage den fjerde landsdækkende radiokanal er 
skuffede over regeringens medieudspil. […]. I Nordjylland sidder Per Lyngby, der er chefredaktør 
på Nordjyske Stiftstidende og formand for de tre stiftstidender og JydskeVestkysten. Ifølge ham er 
der to aspekter i sagen. - Det ville have været et forfriskende pust at lade dagbladene gå ind og 
overtage radiokanalerne. Nu har politikerne per automatik givet kanalerne til Danmarks Radio og 
TV 2. De er afhængige af statsmidler, som kontrolleres af politikerne. På den måde kan politikerne 

 
1091 I alt 92 mandater: Socialdemokratiet havde 61, De Radikale 7, SF 13 og CD 8. Enhedslisten var således ikke 
nødvendig. En konstellation af regeringen, SF og Enhedslisten ville stå med 89 mandater; ét for lidt. 
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afgøre mængden af underholdning og information på radiokanalerne. Det andet aspekt er, at 
politikerne tillader de to stationer at gå ind på reklamemarkedet med statsstøtte i ryggen. Det 
marked er aviserne afhængig af og det har kun en vis størrelse, siger Per Lyngby. På Berlingske 
Tidende bliver ordet ’skuffet’ brugt gentagende gange, mens den administrerende direktør for Det 
Berlingske Officin, Joachim Malling, taler med Ritzau. […] På kontoret hos Politikens 
administrerende direktør Lars Munch er stemningen ikke højere end på Berlingske Tidende. […]”. 
 
12:15: “Den fjerde radiokanal til TV 2 vil betyde døden for mange lokale radioer, frygter 
lokalradioerne. Hvis TV 2 åbner sluserne for bestilling af radioreklamer til den fjerde 
landsdækkende radiokanal øges konkurrence om reklameindtægter. Konsekvensen bliver færre 
lokalradioer, mener formanden for Foreningen af Kommercielle Lokalradio og tv -stationer Bent 
Helvang. […] - Jeg opfatter forslaget som en fjendtlig handling. Og der er heller ikke tale om et 
monopolbrud. Staten sætter sig på alle ledige frekvenser, og al lokalradio bliver udraderet. 
Kulturministeren er lokalradioens fjende nummer et. […]. Hos nordjyske ANR, en af landets største 
lokalradioer, tolker direktør Peter A. Petersen fremtiden med TV 2 som reklamekonkurrent ligeså 
dystert. Han vurderer, at kulturministeren ikke på noget tidspunkt har gjort noget godt for lokale 
medier med mindre, de har været på finansloven”. 
 
15:15: “Selvom TV 2 's ledelse har erklæret sig særdeles tilfreds med regeringens planer om at 
tildele tv -stationen den fjerde radiokanal, er der også en smule malurt i bægret. Vedtages 
medieudspillet i sin nuværende form, vil det nemlig koste TV 2 omkring 146 mio. kr. i forligets 
fireårige løbetid. Det fremgår af et regnestykke, TV 2 har opstillet bl.a. på baggrund af en rapport 
fra revisionsfirmaet KPMG, der fastslår, at TV 2 alene på tabet af indtægter fra børnereklamer vil 
miste 88 mio. kr. om året. […] Ifølge TV 2 's administrerende direktør, Cristina Lage, vil den ekstra 
indtægt fra radioreklamer dog ikke umiddelbart kunne opveje tabet af bl.a. børnereklamerne. […] - 
Driften af en god public service-radio med intensiv nyhedsdækning, debat, oplysning og 
underholdning koster et betydeligt beløb, og overskuddet vil selv efter adskillige år ligge på et 
markant lavere niveau, siger Cristina Lage. […]. - Da udspillet ikke engang dækker TV 2 's tab på 
børnereklameområdet, samt pris- og lønstigninger, levner det heller ikke mulighed for TV 2 til at 
udvikle digitale, danske tv-tilbud og online-tilbud”. 
 
16:36: “Ændringerne af fordelingen af licensmidlerne, som regeringen foreslår i sit medieudspil, vil 
svække Danmarks Radio i forhold til TV 2 og de kommercielle tv-stationer. Det mener DR's 
generaldirektør, Christian S. Nissen, der i en kommentar til regeringens forslag bl.a. påpeger, at 
stigningen i licensbetalingen stort set vil blive ædt op af udgifterne til digitaliseringen af det 
nuværende sendenet, og at der derfor kun vil blive begrænsede midler til udvikling af f.eks. DR's 
Internet-tilbud. - På den baggrund står DR hel uforstående over for forslaget om skævvridning af 
licensfordelingen mellem TV 2 og DR, hvor TV 2 årligt vil få overført mellem 60 og 90 mio. kr. fra 
DR's hidtidige andel af licensen.[…]. Det vil uundgåeligt betyde en relativ svækkelse af DR såvel i 
forhold til TV 2, som [til] de stadigt stærkere kommercielle stationer, hvor TV3 og TV Danmark 
ved de seneste kabelafstemninger fik indtægtsforhøjelser på omkring en halv mia. kr. 
om året, siger Christian S. Nissen”. 
 
En hurtig opsummering: 
 
Udspillet fik i løbet af disse otte timere knottede ord med på vejen fra Jesper Sehested Lund, SBS; 
Niels Jørgen Langkilde TV3; Christian Nissen, DR; Per Lyngby, Nordjyske Stiftstidende; Joachim 
Malling, Berlingske Tidende; Lars Munch, Politikens Hus;  Bent Helvang, Foreningen for 
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Kommercielle Lokalradio- og TV-stationer; Peter A. Petersen ANR; og Cristina Lage TV 
2/Danmark. Ingen væsentlige medier mangler i dét kor. 
 
Næste dag kunne dagbladene bringer de politiske partiers reaktioner på udspillet efter det første 
orienterende møde i Kulturministeriet, hvor medieordførerne havde stillet en række uddybende 
spørgsmål, som ministeren ville skaffe svar på til næste møde, der var berammet til torsdag den 23. 
marts. 
 
Som det allerede er fremgået spillede P4 en central rolle i kommentarerne, og her optræder et EU-
aspekt, jeg skal opholde mig lidt ved. Politikens artikel gengiver fint de synspunkter, der også var 
fremme i andre aviser: Rubrik og underrubrik så således ud: 
 
“Medie-udspil på kant med EU 
Det er højst tvivlsomt, om Danmark kan give den fjerde radiokanal til TV 2 uden at spørge EU-
kommissionen” 
 
Brødteksten var denne: 
 
“Planen om at give TV 2 den fjerde radiokanal risikerer at være på kant med EUs 
konkurrenceregler. Det viser en sag om en ny tv-kanal hos det britiske BBC, som blev afgjort af 
EU-kommissionen i december. Afgørelsen viser klart, at nye radio- og tv-stationer, som oprettes 
ved hjælp af licensmidler, skal anmeldes og godkendes af EU, uanset om de har en såkaldt public 
service-forpligtelse. Men det har regeringen ikke tænkt sig. Kulturministeren oplyste i går, at hun 
har spurgt Konkurrencestyrelsen og fået at vide, at det ikke er nødvendigt at få den nye kanal 
godkendt i EU-kommissionen. BBCs nye tv-kanal blev godkendt af kommissionen med den særlige 
begrundelse, at den indeholder et produkt, som ingen private udbydere tilbyder i forvejen - nemlig 
en gratis 24-timers nyhedskanal uden reklamer. Det samme kan ikke siges om den radiokanal, som 
regeringen vil give til TV 2. […] EU-kommissionen ville i går ikke kommentere, om sagen om den 
fjerde radiokanal skal anmeldes og godkendes. Sagen er ekstra følsom, fordi kommissionen netop i 
disse dage forsøger at fastlægge nogle retningslinier for, hvad der med rimelighed kan puttes ind i 
begrebet 'public service'. Men en advokat med speciale i EUs konkurrenceret, og som repræsenterer 
TV3 i sagen om den fjerde radiokanal, er ikke i tvivl. ’Den afgørelse, kommissionen traf i sagen om 
BBC i december, siger klart, at så snart der er licensmidler involveret, så er der tale om statsstøtte. 
Det er ikke nødvendigvis forbudt, men sagen skal anmeldes og godkendes af kommissionen’, siger 
Morten Kofmann fra advokatfirmaet Bech-Bruun og Trolle i Bruxelles. Både TV3 og en anden 
bejler til den ledige radiofrekvens, TvDanmark, er stærkt kritiske over for kulturministerens udspil 
og kræver, at den ledige landsdækkende kanal sættes i udbud. EU-eksperten Sune Poulsen, der er 
lektor i konkurrenceret på Aarhus Universitet, mener ikke, at EU-juraen kræver en 
udbudsrunde. ’Ved etableringen af den nye radiokanal malker man noget af markedet for reklamer. 
Det er klart konkurrenceforvridende, men det er formentlig lovligt’, siger Sune Poulsen. Han 
henviser til, at EU sjældent blander sig i medlemslandenes kulturpolitik. ’Men da den nye kanal er 
et samspil mellem kultur og kommercialisme, er det ikke til at sige, hvor sagen ender’, siger Sune 
Poulsen” (Politiken den 21. marts 2000). 
 
Og hvad mente Kommissionen så på dette tidspunkt? Som det fremgår af kapitel 16 havde 
Kommissionen i februar 1999 truffet Beslutning angående Tysklands støtte til Kinderkanal og 
Phoenix (NN 70/98), den havde i juli 1999 åbnet den formelle undersøgelsesprocedure imod Italien 
(C 62/99) og Frankrig (C 60/99) angående statsstøtte til RAI og France 2 et 3, og i september truffet 
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Beslutning i sagen om BBC News 24 (NN 88/98). Den anlagde her statsstøtte-betragtningen i 
modsætning til dens Beslutning i oktober 1995 om Portugals støtte til RTP (NN141/95), og den 
havde i alle fire sager peget på det nødvendige i at anmelde statsstøtteordninger til Kommissionen.  
Morten Kofmann havde således ret i sit udsagn, og det havde Sune Poulsen for så vidt også, idet de 
danske myndigheder kunne tildele P4 og P5 til DR/TV 2 uden et udbud, men pålægge dem som en 
del af virksomhedens public service-forpligtelse. En udvidelse af TV 2’s public service-forpligtelse 
til også at omfatte radio, var dog nok så omfattende, at Kommissionen ville betragte ordningen som 
ny støtte, der skal notificeres. Men om en udvidelse af DR’s radiokanal-antal fra tre til fire også var 
ny støtte, er nok mere tvivlsomt, jfr. senere i afsnit 21.4.2, hvor Kommissionen godkender, at BBC 
kan åbne ti nye digitale kanaler. Godkendelsen sker dog på grundlag af, at Kommissionen ikke 
anser den statslig finansiering som statsstøtte. 
 
De politiske kommentarer til udspillet tydede ikke på, at et bredt medieforlig lå lige for. Og det 
mente Kulturministeren heller ikke selv: 
 
”Jeg håber at lave et flertal over midten. Men jeg vil med det samme sige, at jeg satser ikke på, at 
det skal bliver så bredt som det eksisterende medieforlig. Jeg synes, det har været meget, meget 
vanskeligt at håndtere mediesituationen inden for den meget brede forligskreds, vi har haft. Det er 
fuldstændig vanvittigt, at den fjerde radiokanal har ligget ledig i et helt år, fordi et enkelt parti 
(Venstre, red) ikke ønskede at være med til at lave en fornuftig løsning. Det ønsker jeg ikke 
gentager sig”, udtalte Elsebeth Gerner Nielsen sig på pressemødet ifølge Aktuelt den 22. marts1092. 
Og bladet fortsatte i en anden artikel: 
 
“Men ikke så snart var pressemødet slut, før stort set samtlige partier i Folketinget tog afstand fra 
store dele af oplægget. 'Vi mener, at den fjerde radiokanal skal ud i udbud. At give TV 2 den fjerde 
radiokanal som kompensation for manglende indtjening på tv, får man dårligere radio [af]. For så 
kommer et overskud til at lappe huller på tv-siden,' siger Venstres mediepolitiske ordfører Jens 
Rohde. […]. Venstre kan heller ikke gå med til regeringens forslag om, at alle husstande fremover 
skal framelde sig licensbetaling - fremfor i dag, hvor man tilmelder sig. 'Vi går ikke med til en ny 
bruttoskat, for det er jo reelt, hvad der er tale om. Det er en temmelig kontroversiel tanke det her,' 
siger Jens Rohde. […] De konservative er stort set lige så afvisende. Ligesom Venstre ønsker de at 
få den fjerde radiokanal ud i licitation, for at 'bryde monopolet', bestående af Danmarks Radio og 
TV 2. De konservative kan godt acceptere en licensforhøjelse svarende til inflationen, men går ikke 
med til de i alt 408 kroner over fire år, som regeringen lægger op til. […] Også CD afviser at give 
TV 2 den fjerde radiokanal, ligesom forslaget om forbud mod børnereklamer kaldes 'tåbeligt'. Til 
gengæld kan partiet godt acceptere en mindre licensforhøjelse. Kristeligt Folkeparti kan som et af 
de eneste partier godt acceptere, at TV 2 får den fjerde radiokanal. Til gengæld skal den femte 
radiokanal ifølge de kristelig deles af en række stationer - såvel kommercielle som ikke 
kommercielle. I modsætning til de to øvrige borgerlige partier, Venstre og de konservative, støtter 
de kristelige regeringens forslag om forbud mod børnereklamer. Også SF støtter forslaget om 
forbud om børnereklamer, ligesom partiet godt kan acceptere en licensstigning” (Aktuelt 22. marts 
2000). 
 
Politiken sammenstykkede de mange politikerudsagn på en lidt anden måde, og her fik Jens Rohde 
mulighed for at stille skarpt på den interne regeringsuenighed: 

 
1092 Som det ses nærmest en ordret gentagelse af hendes kommentar til det havarerede forligsforsøg omkring P4 i 
februar 1999 (afsnit 18.2.6). 
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“’Oplægget er absolut ikke spiseligt for os. Det rummer så meget statsmagt, at det er uhyggeligt. 
Aldrig nogensinde har staten styrket sin magt over de elektroniske medier så kraftigt, som der her er 
lagt op til. TV 2 er totalt løbet af med sejren. Bliver udspillet fulgt, vil det fuldstændig smadre 
lokalradioerne’, kommenterer partiets medieordfører Jens Rohde. Jens Rohde forudser, at der er lagt 
op til et smalt forlig, fordi de to regeringspartier internt har indgået et så skrøbeligt kompromis, at 
der ikke er plads til mange manøvremuligheder. Den socialdemokratiske ordfører Søren Hansen 
erkender da også, at forbudet mod børnereklamer samt tildelingen af den 4. radiokanal til TV 
2 ’ikke er blomster, der er vokset i vores have. Men vi måtte give noget for at sikre husfreden 
mellem regeringspartierne, og så har jeg næppe sagt for meget’. På linie med Jens Rohde forudser 
en række andre medieordførere, at der er lagt op til et snævert forlig. Aage Frandsen fra SF 
erklærer, at ’det er utænkeligt, at vi vil opnå et så bredt forlig som sidst, men modsat siger 
erfaringerne også, at det brede forlig var meget vanskeligt at håndtere i praksis’. Søren Hansen (S) 
er på samme linie, når han siger, at ’jeg tror ikke, at vi opnår en tilsvarende bred aftale som under 
det nuværende forlig, men til gengæld vil det så betyde, at kredsen bliver mere operativ over for nye 
situationer’” (den 22. marts 2000). 
 
Den 22. marts – hvor alle aviser nærmest flød over med omfattende reportager og referater fra 
pressemødet og de senere kommentarer fra mediepolitikerne – bragte også kommentarer fra 
dagbladene på lederplads. Her vil jeg fremhæve den fra Berlingske Tidende, dels fordi den klart 
udtrykker det indeklemte had mod SR-regeringens politik, der kan spores hos størstedelen af 
dagbladene1093, men dels også fordi den peger på den politiske strategi, der endte med at blive 
VKO-blokkens i de efterfølgende år. 
 
“Statsmonopolisme 
Regeringens udspil til et nyt medieforlig bekræfter de værste anelser om, at der satses på 
statsdrevne mediekoncerner med bl.a. monopol på landsdækkende elektronisk nyhedsformidling. 
Det er en fatal udvikling, og man må håbe, at de borgerlige partier siger blankt nej til et nyt 
medieforlig og i stedet bevarer handlefriheden, så et borgerligt-liberalt flertal efter næste 
folketingsvalg kan give Danmark den medielovgivning, folket fortjener. […] Det er ubegribeligt, at 
regeringen tror, at man får et monopolbrud ved at satse på to monopoler i stedet for ét. TV 2 havde 
en mission som konkurrenten, der skulle få Danmarks Radio mere op på mærkerne. Men nu er der 
ikke længere brug for en statsstøttet konkurrent. Der er brug for, at de folkevalgte koncentrerer sig 
om Danmarks Radios formidling af oplysning, som kommercielle stationer af den ene eller anden 
grund forsømmer. Men i stedet udbygges statsstyringen. Ikke alene proppes der offentlige midler i 

 
1093 Ekstra Bladet i leder den 22. marts: “Hvor slutter ruinerne af det sammensunkne Østeuropa, og hvor begynder 
Danmark? Et retorisk spørgsmål. Men ærligt talt: Hvor er forskellen? De gamle udlevede systemer på den grimme side 
af jerntæppet beherskede alle medier, al tv- og radioformidling. Selv om stationerne havde hver sit navn. Bortset fra lidt 
radio og tv, der ligger og flyder med røven lige over vandspejlet ved siden af de massivt støttede statskanaler Danmarks 
Radio og TV 2, så er indretningen herhjemme den samme. Den udbygges oven i købet voldsomt med kulturminister 
Elsebeth Gerner Nielsens forslag til nyt medieforlig”. Morgenavisen Jyllands-Posten 24. marts i leder: “Regeringens 
oplæg til medieforlig er gennemsyret af hele og halve økonomiske støtteordninger til Danmarks Radio og TV 2 på 
licensbetalernes regning. Ordninger, der ikke blot er konkurrenceforvridende, men også direkte tyvagtige i forhold til de 
konkurrenter, der må operere på normale, liberale arbejdsvilkår. Således vil regeringspartierne styrke de to kanalers 
online-virksomheder for licensbetalernes penge. Til forslaget knyttes de sædvanlige blomstervendinger om, at ’DR's og 
TV 2's online-virksomhed skal være en del af public service-virksomheden’, hvorfor de er underlagt de samme regler 
og forpligtelser. […] Det er statsfinansieret tyveri ved højlys dag. […] Så ikke alene er regeringens medieoplæg et 
forsøg på en monopolisering af alle jordbaserede danske radio- og TV-kanaler, fordi man ikke ønsker at udbyde nogle 
af dem i privat licitation. Det er også et oplæg til at udkonkurrere markedets andre internet-udbydere for 
licensbetalernes penge. Det er en uhørt frækhed. Det er dybt utilstedeligt”. 
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Danmarks Radio, for at institutionen kan stå distancen i discipliner med tant, fjas og anden 
underholdning, som kommercielle stationer tilbyder mindst lige så godt og uden offentlige tilskud. 
Men desuden pumpes der endnu flere licensmillioner i TV 2, som er en katastrofal hybrid af 
statspenge og reklameindtægter, og som kæmper en hård kamp for at fastholde det image som 
public service-station, der sikrer offentlig støtte, når den kommercielle konkurrencedygtighed 
svigter. […] Hvis de borgerlige undgår at lade sig fedte ind i regeringens mediestrategi, er der 
mulighed for efter næste valg at føre det skarpe snit, der er brug for: nemlig at fastholde Danmarks 
Radio som eneste public service-station med begrænsede og nøje definerede opgaver. Alle andre 
stationer må klare sig i den frie og åbne konkurrence på det kommercielle marked”. 
 
At en sådant samlet borgerlig afvisning af regeringens mediestrategi kunne være på trapperne, kom 
torsdag morgen den 23. marts frem i Morgenavisen Jyllands-Postens historie, der havde rubrikken: 
“V og K står sammen”: 
 
“Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) er under kolossalt politisk pres, når hun i dag afholder 
det første forhandlingsmøde om et nyt medieforlig. Sent tirsdag aften indgik Venstres partileder 
Anders Fogh Rasmussen og hans konservative kollega, Bendt Bendtsen, en aftale en musketér-ed - 
om at stå sammen i forhandlingerne, erfarer Jyllands-Posten. Det formelle håndslag skete, da de to 
partiledere holdt et af deres mange koordinationsudvalgsmøde for at drøfte netop regeringens udspil 
til et nyt medieforlig. Med det håndfaste partnerskab vil de to store borgerlige partier lægge pres på 
ministeren i de altafgørende forhandlinger, hvor begge partier er imod indførelsen af reklamefri 
zoner omkring børneudsendelser samt tildelingen af den fjerde landsdækkende kanal til TV 2. 
Samtidig vil partilederne Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen sikre sig, at der ikke sker en 
splittelse i et stort forlig, som da de konservative i efteråret indgik en kæmpeaftale om Det Kgl. 
Teater sammen med CD og regeringen og blandt andet afsatte flere mia. kroner til etablering af nyt 
skuespilhus og nyt operahus til nationalscenen. […] Med den klare melding fra Venstre og de 
konservative, er regeringen og kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen tvunget til enten at opgive 
flere af sine ønsker eller vælge et meget smalt forlig med venstrefløjen og de små midterpartier CD 
og Kristeligt Folkeparti. Samtidig skal både den radikale minister og CD's Peter Duetoft opgive 
deres erklærede løfte om at gentage samarbejdet med de konservative i forliget om Det Kgl. Teater. 
Den forligskreds ville ellers gøre medieforliget væsentligt mere holdbart end et smalt forlig med 
venstrefløjen, hvor en eventuel borgerlig regering kan gå ind og ændre markant på forligets indhold 
efter et valg. Hos de konservative vil Brian Mikkelsen som medieordfører og næstformand for 
Folketingsgruppen hverken be- eller afkræfte, at der er indgået en direkte aftale mellem partierne. 
Tværtimod siger han, at det ’kun er naturligt, at de to partier koordinerer undervejs’. ’Vi er to 
forskellige partier. Men jeg har svært ved at se store punkter, hvor vi kan være uenige,’ siger han. 
Alle Folketingets partier er indbudt til det første møde [i dag] om det nye medieforlig hos 
kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen”. 
 
Hvis bladets historie holdt – og det tydede alt på1094 – ville det være umuligt for Elsebeth Gerner 
Nielsen at splitte Venstre og De Konservative. En anden strategi måtte opfindes, og et tæt og hurtigt 
forhandlingsforløb, som Jens Rohde havde ønsket, kunne måske bruges. 
 
Hun oplyste derfor på det første egentlige forhandlingsmøde den 23. marts, at hun agtede at indgå 
“et lynforlig”. Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten den 25. marts indkaldte hun på mødet alle 
forhandlerne til nyt møde på mandag den 27. marts, derefter endnu et møde onsdag den 29. marts 

 
1094 Ritzau havde faktisk haft historien allerede den 21. marts kl. 16:23, uden at det blev bemærket af dagbladene næste 
dag. Berlingske Tidende havde oplysningen om håndslaget den 23. marts. 
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og så to møder straks derefter. ”Der er ingen grund til at trække det her ud til noget langt og sejt. 
Ministeren og jeg vil gerne have det overstået så hurtigt som muligt”, sagde Søren Hansen til 
bladet. 
 
Mødet den 23. marts kom ifølge enslydende referater i en række landsdækkende dagblade1095  til at 
handle om de to radiokanaler, P4 og P5. Og især spørgsmålet om evt. udlicitering af P4 var til 
drøftelse. EU-problematikken var udfoldet i Politikens artikel fra den 22. marts, som jeg citerede 
fra, og det havde skabt tvivl hos en række af forhandlerne om den mulige fremgangsmåde. 
Morgenavisen Jyllands-Posten samlede det godt op: 
 
“Allerede på førstedagen af de politiske medieforhandlinger er der gået hårdknude i detaljerne 
omkring uddelingen af den fjerde landsdækkende radiokanal. Umiddelbart er et flertal af de 
politiske partier imod regeringens forslag om at tildele TV 2 den prestigefyldte radiokanal og vil 
hellere sende den i udbud, så både landets lokalradioer, TV3 og samarbejdet af dagblade kan byde 
på den. Derfor blev kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) i går bedt om at få 
Konkurrencestyrelsen til at vurdere mulighederne for at formulere udbuddet, så den fjerde 
landsdækkende radiokanal bliver på danske hænder. […] Men ifølge Jyllands-Postens oplysninger 
er det direkte lovstridigt at sætte krav om bestemt nationalitet på et udbud. Og ifølge samme regler 
er der også grænser for, hvor mange krav om public service og udformning af dansk redaktion og 
sendeflade, politikerne kan kræve i forbindelse med et udbud. […] 
 
Det udgangspunkt får pludselig flere af partier til at trække deres modstand til en radiokanal til TV 
2 tilbage. Kristeligt Folkepartis medieordfører Tove Videbæk fastholder, at radiokanalen skal være 
danskejet, fordi ’vi i forvejen er oversvømmet af udenlandske medietilbud’. ’Så vil jeg hellere 
undgå at sende den i udbud og give den til TV 2,’ siger hun. Det udelukker TV3-ejerne fra MTG, 
Voice-ejerne fra SBS og en række af de andre aktører. Men det vil også gå ud over de danskejede 
ansøgere, der kun kan komme på tale, hvis radiokanalen kommer i udbud. Derfor foreslår CD's 
medieordfører Peter Duetoft, at TV 2 indgår et samarbejde med dagbladene om den fjerde 
radiokanal og dermed undgår at sende den i licitation. ’Det er en klart bedre model end en ren TV 
2-radio, fordi det samtidigt styrker dagbladene, der har det svært og får det endnu sværere i 
fremtiden,’ argumenterer han. Under mødet med medieordførerne var kulturminister Elsebeth 
Gerner Nielsen positivt indstillet overfor idéen og indstillet på at undersøge den så hurtigt som 
muligt. Men modellen bliver afvist af den konservative medieordfører Brian Mikkelsen, der kalder 
det fiksfakserier, og efterlyser et reelt brud på statsmonopolet på elektroniske medier, hvor DR og 
TV 2 ifølge regeringen skal have det hele. ’Hos os siger hjertet da også, at radiokanalen skal blive 
på danske hænder. Men det vigtigste er et monopolbrud, og at vi får gode programmer til 
danskerne. Og det mener jeg, vi får ved at formulere nogle krav, når vi sender den i udbud,’ siger 
han. […]    Blandt de andre partier er der meget delte meninger om det første forhandlingsmøde 
om et nyt medieforlig. Den socialdemokratiske medieordfører Søren Hansen er stærkt imod enhver 
form for udbud for den fjerde radiokanal, som vil ’sende den i armene på udenlandske 
mediegiganter som Disney’. ’Og de tænker kun på at tjene penge og ikke på at levere gode 
programmer,’ siger han. Alle partierne er stadig med i forhandlingerne, selv om kulturministeren 
havde præsenteret planerne om markant licensforhøjelse og reklamefri zoner omkring 
børneudsendelser på dansk TV. Næste møde i forhandlingerne er mandag, hvor partierne vil blive 
forelagt resultatet fra Konkurrencestyrelsen”. 
 

 
1095 Se f.eks. Information, ErhvervsBladet, Berlingske Tidende, Politiken, Aktuelt, B.T., Ekstra Bladet, Børsen. 
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Men sådan gik det slet ikke. Inden mandagen var omme havde Elsebeth Gerner Nielsen nemlig i al 
hemmelighed indgået det endelige forlig uden at indbyde alle partierne til det bebudede 
mandagsmøde. 
 
18.10. Forliget 
Det smalle medieforlig fra 28. marts 2000 kom til verden på en noget usædvanlig måde, der uden 
for enhver tvivl var medvirkende til det raseri, som forligsteksten senere blev mødt med fra de 
partier, der ikke var del af aftalen. Derfor fortæller jeg om forhandlingernes korte og intensive 
forløb. 
 
18.10.1. “Et hemmeligt møde et sted i Jylland” 
Elsebeth Gerner Nielsen ønskede som sagt ikke et bredt forlig, hvor Venstre indgik. De 
Konservative var imidlertid velkomne, da forliget i så fald ville indeholde en storpolitisk pointe, 
nemlig en splittelse mellem V og K. Det kunststykke havde Gerner Nielsen udført tidligere i 
tilknytning til forliget om et opera- og skuespilhus i april 1999 (se f.eks. Ritzau den 22. april 1999). 
 
Imidlertid arbejdede SR-regeringen i andre sammenhænge på at knytte CD tæt til sig, da det på 
længere sigt var nødvendigt med dette partis støtte, hvis regeringsmagten ikke skulle skifte efter et 
valg. CD måtte derfor have særbehandling, og første prioritet var derfor at få dem med i et forlig 
som det tidligere var sket med Finanslovaftalen, hvor også SF var med (Jfr. Frandsen 2006 s. 192-
193). 
 
De politiske partiers offentlige reaktioner efter mødet torsdag den 23. marts var ikke opmuntrende, 
og dagbladenes behandling af ministeren bestemt heller ikke. Fredag den 24. marts ringede Elsebeth 
Gerner Nielsen derfor til SF’s mediepolitiske ordfører, Aage Frandsen, der boede i Hinnerup ved 
Århus og spurgte ham, om han havde weekenden til rådighed1096. Hun ville i ekspresfart forsøge at 
forhandle et forlig på plads. Efter Frandsen havde sagt ja, blev Peter Duetoft kontaktet. Han boede i 
Sindal mellem Hjørring og Frederikshavn, og hun aftalte at spise frokost med ham på Bindslev 
Hotel om lørdagen den 25. marts. Her blev de enige om en skitse til et forlig. Duetoft stod fast på, at 
de to radiokanaler skulle i udbud, således at både TV 2 og dagbladene kunne komme i betragtning, 
og det var Elsebeth Gerne Nielsen egentlig ikke modstander af. Bl.a. havde EU-problematikken fået 
hende til at droppe tanken om at tildele P4 direkte til TV 2 uden udbud. Forbuddet imod reklamer i 
tilknytning til børneudsendelser ville hun imidlertid ikke opgive, så her måtte Peter Duetoft slække 
på sin modstand. 
 
Under frokosten fandt de endvidere frem til, at de videre forhandlinger skulle ske snarest. Elsebeth 
Gerner Nielsen vidste, at Søren Hansen, der var Socialdemokratiets forhandler, var på 
weekendbesøg hos sin kone, Karin Højgaard, i Hasle ved Århus. Efter et par telefonopringninger 
blev det derefter aftalt, at ministeren, Duetoft, Frandsen og Søren Hansen skulle mødes søndagen 
eftermiddag i Karen Højgaards hus, hvor de uforstyrret af pressen kunne forhandle. 
Embedsmændene fra Kulturministeriet blev tilkaldt sammen med De Radikales mediepolitiske 
ordfører Henrik Svane. 
 
Allerede tidligt søndag aften den 26. marts var der enighed om det meste af det, der skulle indgå i 
forliget. Forhandlerne havde under vejs haft telefonisk kontakt med bl.a. De Konservatives Brian 

 
1096 Den følgende fremstilling bygger på Frandsen 2006, samtaler med Søren Hansen 13. februar 2010, med Aage 
Frandsen den 1. september 2010 og med Elsebeth Gerner Nielsen den 2. marts 2012, Desuden på Ritzau den 26. og 27. 
marts 2000 samt Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. marts 2000. 
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Mikkelsen og De Kristeliges Tove Videbæk. Især havde Peter Duetoft været meget ihærdig for at få 
Brian Mikkelsen med. Det var dog endnu ikke helt klart, om det ville lykkes. Forhandlerne 
besluttede at udskyde den endelige aftale til mandag aften for at få tid til at få et bredere, men ikke 
et helt bredt forlig. Elsebeth Gerner Nielsen ville som sagt godt have De Konservative med men 
ikke Venstres Jens Rohde, og CD ønskede ikke et forlig med Enhedslisten.  
 
Søndag aften besluttede Kulturministeren at aflyse det møde i forligskredsen, der var aftalt til om 
mandagen, og derefter kørte hun hjem til sit hus i Væggerløse på Falster. Nogle tog turen til 
København, andre forblev i Jylland. Aage Fransen skulle undervise på Aarhus Akademi om 
mandagen, så det passe fint at møde var sat til sent mandag.  
 
Først sent søndag aften opdagede pressen, at der var forhandlinger i gang. Politiken sendte følgende 
ud på sin netavis kl. ca. 23: 
 
“På et hemmeligt møde et sted i Jylland forsøgte kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) søndag 
at blive enig med CD og SF om et nyt fireårigt medieforlig. Ministeren går efter et lynforlig, der 
kan ende med, at Danmarks Radio får den fjerde radiokanal i stedet for TV 2, erfarer Politiken. 
Hele weekenden har der været kontakter og sonderinger på kryds og tværs mellem kulturministeren 
og forskellige partier. Det kulminerede sidst på søndagen med et møde mellem kulturministeren, 
CDs Peter Duetoft og SFs Aage Frandsen. Mødet foregik i Jylland, hvor ministeren også lørdag 
førte separate forhandlinger med Duetoft”1097. 
 
Størstedelen af mandag den 27. marts gik med endnu flere telefonsamtaler. Bl.a. fik TV 
2/Danmarks økonomidirektør Peter Parbo overtalt Peter Duetoft til at forsøge at få en tilladelse til 
cross-promotion i forhold til P4 og P5 ind i forliget. Der var også enkelte møder i København, idet 
Duetoft og Kulturministeren var på en kort visit. Det sidste forvirrede pressen, der som sagt anede, 
at noget var i gang. Ritzau havde forsøgt at få kommentarer til “det hemmelige møde et sted i 
Jylland”, men Søren Hansen kone havde hårdnakket benægtet, at der blev holdt møde hos hende og 
oplyst på direkte spørgsmål, at hverken Søren Hansen eller ministeren havde været på besøg. Ritzau 
skrev den 27. marts 10:43, at “Aage Frandsen siger […] til Ritzau, at han ikke har været til noget 
møde. Men derudover kommenterer han ikke sagen. Peter Duetoft var mandag morgen ikke træfbar, 
fordi han var på vej hjem til Jylland - fra København. Ingen af regeringspartiernes medieordførere 
ville mandag morgen mæle et muk om sagen. Dansk Folkepartis medieordfører, Ole Donner, 
advarede derimod kulturministeren om, at det ville være forligsbrud, hvis hun aftaler et nyt 
medieforlig uden om den møderække, som alle partiernes ordførere deltager i”. 
 
Mandag aften samlede man igen i fortrolighed i Hasle, og her blev forliget endelig færdiggjort. Det 
var ikke lykkedes at få hverken De Kristelige eller De Konservative med i aftalen. Derefter skulle 
forhandlerne og embedsmændene i en fart tilbage til København, og chefen for Radio- og TV-
kontoret, Lars Banke, måtte renskrive den endelige aftaletekst i hånden i toget. Aftalen skulle 
godkendes i regeringsmødet tirsdag og i folketingsgrupperne, inden der blev udsendt en 
pressemeddelelse tirsdag den 28. marts midt på dagen. 
 
18.10.2. Indholdet 
Forligsteksten ligger meget tæt på regeringens udspil af 21. marts. Jeg gengiver kun de elementer, 
der er vigtige i afhandlingens sammenhæng. 

 
1097 Den trykte udgave kom i Politiken den 27. marts. Ritzau videresendte historien med Politiken som kilde den 26. 
marts kl. 23:16. 
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Økonomien og public service-krav 
Økonomien med en årlig licensforhøjelse på 5% var den samme, og det var fordelingen stort set 
også (aftalens pkt. 16). Aage Frandsen havde fået styrket tilskuddene til de lokale, ideelle radio- og 
tv-stationer med tilsammen 34 mio. licenskroner i perioden. Desuden skulle 20 mio. kr. fra de 
forventede indtægter fra udbud af P5 i 2003 og 2004 overføres hertil. Dertil skulle netværksafgiften 
på TvDanmarks lokal-tv-kanaler, der var sat ned i tillægsaftale nr. 2 til 1996-forliget fra marts 1999 
fra 25 mio. kr. til 20 mio. kr., sættes op fra 20 mio. kr. årligt til 30 mio. kr., og provenuet skulle 
bidrage til finansiering af de ideelle lokale medier. Som nævnt var en forøget statsstøtte til disse 
medier et af punkterne i SF’s mediepolitiske udspil. 
 
Teksten rummede som Udspillet et udsagn om anvendelsen af det ekstra licensprovenu1098: 
 
Tabel 18.8. DR’s og TV 2’s anvendelse af det ekstra licensprovenu i mio. kr. 
 
    2001 2002 2003 2004 
DR 
DAB-sendernet    5 10 15 15 
DVB-sendernet   10 13 19 19 
Øget dansk programproduktion 0 10 25 30 
Digital programudvikling  0 20 30 40 
DR Online   0 25 37,5 37,5 
Pris- og lønkompensation (2,5%) 65,2 135,2 209,0 283,8 
TV 2 
DVB-sendernet   7 10 16 16 
Øget dansk programproduktion 0 10 25 30 
Digital programudvikling  0 20 30 40 
Internet    0 25 37,5 37,5 
Styrkelse af børneprogrammer 60 60 60 60 
Pris- og lønkompensation  1,7 6,3 14,1 22,7 
 
Altså tilsyneladende en kraftig detailstyring af anvendelse af de ekstra penge. Det indgik desuden i 
aftalen, at DR og TV 2 fortsat skulle opretholde en årlig støtte til filmbranchen på henholdsvis 25 
og 20 mio. kr. 
 
Som noget nyt skulle Online-virksomhed i fremtiden være en del af public service-forpligtelsen 
(pkt. 1)1099. DR og TV 2 vil fortsat have mulighed for ved siden af denne virksomhed at drive 
Online-tjenester på kommercielt grundlag1100. 
 

 
1098 Teksten lyder: “Anvendelsen af det ekstra licensprovenu fremgår af nedenstående oversigt:”. Der står således ikke, 
at ’størrelsen af licensprovenuet er fremkommen på følgende måde’ (jeg fremhæver begge gange). Det kan læses som 
et påbud om, at DR og TV 2 skulle anvende de nævnte beløb til de beskrevne formål. Jeg vender tilbage til dette i afsnit 
18.10.4. 
1099 Både DR og TV 2 havde dog haft Online-aktiviteter længe. DR startede officielt den 5. januar 1996, TV 2 den 14. 
oktober 1998. Men når Online-virksomhed bliver en del af public service-opgaven, kan den finansieres med statsmidler. 
1100 Tilladelsen til anden virksomhed på markedspræmisser var allerede indgået i aftalen fra 1996. Se LBK nr. 75 af 29. 
januar 1997, for DR i §7, stk. 6-7. og for TV 2’s vedkommende §18, stk. 5-6. I lovforslagets bemærkninger til §7, stk. 6 
var det fremhævet, at virksomheden skal udøves på konkurrencemæssige vilkår, og at der skal være regnskabsmæssig 
adskillelse mellem de to former for virksomhed (public service- og anden virksomhed), og at der ikke kan anvendes 
licens i forbindelse med nye aktiviteter. 
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I forlængelse heraf kan man se aftalens afsnit om at public service-kravene skal præciseres og 
udbygges. Det skal ske i forhold til: 

- børn og unge 
- dansk kunst og kultur, herunder dansk sprog 
- indvandrere og flygtninge 
- handicappede 
- undervisning 
- folkelig 
- gørelse af IT. 

Desuden skal DR og TV 2 udbygge programsamarbejdet og programkoordineringen ( pkt. 1). Disse 
krav skal præciseres ved ændring af loven i næste folketingssamling. 
 
DR og TV 2 pålægges at udarbejde et public service-regnskab. “Der skal sikres ’revision’ af public 
serviceregnskaberne fra DR og TV 2 i et uafhængigt Public Service Råd. Den nærmere udformning 
af revisionsordningen drøftes med aftalepartierne” (pkt. 12). 
 
Den digitale satsning 
Tilsyneladende rummer aftalen en betydelig satsning på udviklingen af de digitale sendernet og 
digital programudvikling. Der er afsat 45 mio. kr. til opbygning og drift af det digitale 
radiosendernet (DAB). Det ville næppe være tilstrækkeligt, men nok til at tage de første skridt. Det 
samme gælder for DTT-nettet. Her skal bruges 110 mio. kr. i fireårsperioden, hvad der heller ikke 
vil være nok til færdigbygning og normal drift af hele sendernettet.  Til digitale programmer er afsat 
180 mio. kr. og til Online-tjenester 200 mio. kr.  Tallene kan sættes lidt i relief, hvis man ser dem på 
baggrund af DR’s og TV 2’s samlede budgetter i perioden 2001-2004, der omfatter ca. 22 milliarder 
kroner. Digitale programmer vil altså udgøre 1,7% af budgetterne. Aftalen rummer også en 
usikkerhed omkring den digitale udbygning – og her kan Teknologirådets høring fra 1. februar 2000 
måske have spillet ind. I hvert fald står der: 
 
“Der nedsættes en arbejdsgruppe med sagkyndige på området, som inden for to måneder udarbejder 
en redegørelse for de teknologiske valg (satellit, jordbaseret og lysleder) og de økonomiske 
konsekvenser heraf, herunder for licensen. På baggrund af redegørelsen tager aftalepartierne stilling 
hertil” (pkt. 7)1101. 
 
P4 og P5 
Som nævnt var forhandlerne blevet enige om, at både P4 og P5 skulle sendes i udbud. 
 
 “Den fjerde, landsdækkende radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med 
klassisk musik – suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik – 
kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v. Der gives mulighed for ’cross-promotion’” 
(pkt. 3). Resultatet af udbuddet afgøres ved en skønhedskonkurrence, der er åben for alle, inkl. DR 
og TV 2. Kanalen kan reklamefinansieres, dog ikke, hvis DR får den. I så fald må DR’s 
omkostninger til kanalens drift ikke overstige gennemsnitsomkostningerne på de øvrige 
radioprogramflader i DR. 
 

 
1101 Redegørelsen kom den 3. august 2000 og havde titlen “Alternative distributionsformer for digitalt tv”. Rapport fra 
arbejdsgruppen vedrørende digitalisering af tv-sendernet”. Findes på Kulturministeriets hjemmeside 
http://www.kum.dk/sw6477.asp. Den anbefaler opbygning af DTT-nettet (s.3). 
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“Den femte, næsten landsdækkende radiokanal skal være ’bred’. Eneste programmæssige krav er 
public service nyhedsdækning på niveau med DR’s nyhedsdækning på radioområdet, således at der 
sker et monopolbrud på nyhedsformidlingen på radioområdet” (pkt. 3). DR kan ikke byde, men alle 
andre kan. Dvs. både TV 2 og dagbladene. Udbuddet afgøres via auktion – den, der vil betale mest, 
får kanalen. 
 
De præcise udbudsvilkår aftales af forligsparterne, og udbudsmaterialet skal godkendes af 
Konkurrencestyrelsen. Det nyoprettede Radio-tv-nævn står for udbuddet og beslutter hvem, der skal 
have kanalerne i en begrænset årrække.  
 
Reklamer til børn 
Der indføres en ’frizone’ omkring børnereklamer på fem minutter før og efter. I dette tidsrum er der 
forbud mod reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn. Forbuddet gælder også 
trailere til børneudsendelser. 
 
DR’s bestyrelse 
DR’s bestyrelse sammensættes fra næste valgperiode således: Folketingets partier udpeger otte 
medlemmer, medarbejderne to medlemmer og ministeren tre medlemmer. Kulturministeren udpeger 
formand og næstformand. I TV 2’s centrale bestyrelse udpeger medarbejderne herefter også to 
medlemmer. 
 
Privatisering af TV 2 
Privatiseringen kom ikke på dagsordenen under de intensive forhandlinger. Selve teksten i 
Medieaftalen 2001-2004 nævner ikke hvilken central rolle, regeringen mente, DR og TV 2 skal 
spille i det danske medielandskab. Årsagen er, at man skal læse Medieaftalen i forlængelse af 
Udspillet. Og her står der, at “public service-stationerne DR og TV 2 skal udgøre rygraden i 
mediebilledet” (Indledningen).  
 
TV 2’s fritagelse for at betale renter og henstand med afdrag på etablerings- og driftslånet udløb 
med det gamle medieforlig, og som pkt. 14 blev fritagelsen og henstanden forlænget i endnu fire år. 
 
18.10.3.  Reaktionerne på det smalle forlig 
Forligets indhold fremkaldte voldsomme reaktioner, men også den helt særlige måde, det var blevet 
til på, fik mange bitre kommentarer. Jeg ser nærmere på reaktionerne fra de politiske partier, 
dagbladene, de elektroniske medier og slutter af med at redegøre for det chok, forliget fremkaldte 
hos TV 2. 
 
18.10.3.1. De politiske partier 
Dagbladene refererede Elsebeth Gerner Nielsens begrundelse for lynforliget således:  
 
“Elsebeth Gerner Nielsen lagde i går ikke skjul på, at hun fra begyndelsen gik efter et lynforlig - 
ikke mindst på grund af den store medieinteresse, som for alvor opstod, da dagbladene bød ind på 
den fjerde radiokanal. ’Den eneste måde at gøre det på var at handle hurtigt, så jeg holdt det første 
møde, sonderede terrænet, læste i aviserne næste dag og prøve så at strikke et forlig sammen’, siger 
ministeren” (Morgenavisen Jyllands-Posten 29. marts). 
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Og som det er fremgået havde både ministeren1102 og ikke mindst Peter Duetoft1103 gjort ihærdige 
forsøg på at få De Konservative med i forligskredsen, medens de omvendt bevidst havde ignoreret 
Venstres Jens Rohde. Elsebeth Gerner Nielsen begrundede det med henvisning til forløbet omkring 
P4 i vinteren 1998-99: 
 
“- Jeg har meget dårlige erfaringer med at forhandle medieforlig med Jens Rohde. Ved sidste års 
forhandlinger blev han ved med at ville lave tingene om i sidste øjeblik, og det cirkus ville jeg ikke 
igennem én gang til” (Ritzau kl. 18.01). 
 
Rohde replicerede: “Det er helt urimelig tilsvining af min person. Men selvfølgelig oplever 
ministeren, at jeg hele tiden kommer med nye ting. Hun forstår jo ikke, hvad der foregår, og er 
direkte inkompetent på medieområdet. Det er pinligt at overvære” (Politiken den 30. marts). Den 
27. marts, da det stod klart, at Venstre ikke kom med, mente han, at forløbet var udtryk for 
“magtarrogance” (Ritzau 27. marts 17:25). 
 
Men ikke alene Jens Rohde, også hele den del af Folketinget, der ikke var med i forliget, var 
frustrerede over forløbet. Politiken den 29. marts: 
 
“Alle partier uden om forligspartierne indkalder nu til en forespørgselsdebat i Folketinget i protest 
mod kulturminister Elsebeth Gerner Nielsens (R) måde at føre forhandlingerne om et nyt 
medieforlig på - og indholdet af forliget. De anklager ministeren for at have ført skinforhandlinger. 
De seks kritiske partier er Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Frihed 2000, Kristeligt 
Folkeparti og Enhedslisten. Forespørgselsdebatten kommer på Enhedslistens initiativ. ’Selv om vi 
ikke kan få flertal for et nyt forlig, så kan vi synliggøre, at tingene kunne have været gjort meget 
bedre. Både i forhold til forligets indhold og i forhold til den måde som forliget blev til på’, siger 
Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard. Kristeligt Folkepartis medieordfører, Tove 
Videbæk, er også stærkt utilfreds. ’Det er ikke rimeligt, at fire partier murer sig inde og laver et 
forlig uden at ville forhandle med andre. Når de så er færdige, kommer de bare med et færdigt 
stykke papir, som vi så kan tilslutte os eller lade være, men vi kan ikke få lov til at ændre et 
komma’, siger hun”.  
 
Søren Søndergaard anmeldte forespørgslen den 30. marts og selve Forespørgselsdebatten blev 
gennemført den 11. maj 2000, se afsnit 18.12.1. 
 
Dem, der på grund af forløbet ikke var kommet med i forliget, udtrykte også utilfredshed med 
indholdet, især blev udbuddet af P4 og P5 kritiseret. Men netop udbud af begge kanaler måtte vel 
være en borgerlig drøm, der omsider gik i opfyldelse? Bestemt nej, mente både Jens Rohde og 
Brian Mikkelsen: 
 
“Men Venstres medieordfører Jens Rohde kalder fremgangsmåden for det offentlige udbud 
for ’mediehistoriens største bluffnummer’. Han mener, at den ene kanal er givet til DR på 

 
1102 Elsebeth Gerner Nielsen på pressemødet den 28. marts, hvor forligsteksten blev offentliggjort: “- Jeg har været i 
telefonisk kontakt med Brian Mikkelsen under hele forløbet, men det blev meget tidligt klart, at de konservative ikke 
ønskede at lave forlig uden Venstre” (Ritzau kl. 18.01). Og til Berlingske Tidende den 30. marts: “Jeg havde allerede 
inden forhandlingerne draget min konklusion, at det ville blive nødvendigt med et meget, meget hurtigt 
forhandlingsforløb . Jeg havde håbet på, at jeg kunne få de Konservative med. Det ville jeg gerne have haft, men det var 
lykkedes Venstre at binde de Konservative til at stå sammen”. 
1103 Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. marts og i Forespørgselsdebatten den 11. maj 2000. 
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forhånd. ’Det er uklædeligt, når forligspartnerne siger, at de sætter de to radiokanaler i udbud for at 
bryde Danmarks Radios monopol. Det er ikke et reelt udbud, men en skinmanøvre. Den ene kanal 
er skræddersyet til Danmarks Radio og den anden kanal er ikke reelt landsdækkende’. Den 
konservative Brian Mikkelsen er enig med Venstre. ’Den fjerde kanal er lavet til Danmarks Radio. 
Det er drønhamrende ærgerligt’” (Politiken, 29. marts).  
 
Begge var så fortørnede, at de samstemmende udtalte, at de ville ophæve forliget øjeblikkeligt, hvis 
de fik flertal efter næste valg1104, hvad meningsmålingerne tydede på. Og skulle kanalerne allerede 
være givet i koncession, havde de også en løsning på det: “- Hvis vi ikke kan tage den fjerde kanal 
fra DR, så ta'r vi bare P1, P2, eller P3! Det kan vi i hvert fald gøre”, sagde Jens Rohde til Ekstra 
Bladet og Information den 29. marts. 
 
Peter Duetoft forsvarede naturligvis udbuddet, der var hans vigtigste aftryk på forligets indhold, og 
han mente, at V og K burde kunne tilslutte sig: “Rønnebærrene er sure i betragtning af at vi har fået 
alt det, de drømte om”” sagde han til Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. marts. Han mente i 
øvrigt, at der var gode muligheder for, at andre end DR kunne få P4. Til Ekstra Bladet sagde han 
den 29. marts: 
 
“Nogle af de mediefolk, jeg har talt med, siger, at man godt ville kunne drive kanalen på 
kommercielle vilkår. Den er bestemt ikke skræddersyet til DR, og dem, der siger noget andet, taler 
mod bedre vidende, siger han. Peter Duetoft vil dog ikke fortælle, hvilke mediefolk der giver ham 
ret. Det er heller ikke lykkedes for Ekstra Bladet at finde frem til dem”1105. 
 
Og på baggrund af dagbladenes udtrykte tøven med at søge P5 sagde han: 
 
“Jeg kan jo ikke tvinge nogen til at søge. Det jeg kan gøre er at skabe forudsætningerne for, at de 
kan søge på en kanal. Og hvis dagbladene ikke synes, at den femte kanal er specielt interessant, 
hvor eneste krav er, at man skal lave en nyhedsformidling, der er ligesom Danmark Radios i 
kvalitet, alt andet er frit, det er nærmest en pengemaskine, hvis ikke dagbladene synes, det er 
interessant, så synes jeg, de har nogle forkerte direktører” (Berlingske Tidende 29. marts). 
 
18.10.3.2. Mimis drøm 
Som fortalt i afsnit 18.10.1 var det meget sandsynligt, at Elsebeth Gerner Nielsens iver efter at få 
CD med i forliget havde sin årsag uden for mediepolitikken. Nyrups SR-regering stod dårligt i 
meningsmålingerne, valget nærmede sig (det skulle afholdes senest i marts 2002), og CD kunne 
blive tungen på vægtskålen, når regeringslederen skulle udpeges. Jo flere forlig regeringen fik med 
CD uden om Venstre, jo mere sandsynligt ville det blive, at CD kunne støtte Poul Nyrup 
Rasmussen på bekostning af Venstres nye leder Anders Fogh Rasmussen. SR-regeringen havde 
forlig med CD uden Venstre om finansloven, om Det Kgl. Teater og om DR’s udflytning til 
Ørestaden. 
 

 
1104 Mikkelsen: “Jeg giver ikke det forlig mange sekunders levetid, hvis vi kommer til regeringsmagten” (Ekstra Bladet 
den 29. marts). Rohde: “Får vi flertal efter et valg sammen med de konservative og Dansk Folkeparti, så eksisterer det 
forlig i lige nøjagtig 30 sekunder. Og det vil blive en kommende, borgerlig kulturministers første opgave at jorde det. Vi 
vil ikke føle os bundet af det forlig på ét eneste punkt” (Politiken den 28. marts). 
1105 Måske skulle Ekstra Bladets journalister have spurgt Niels Jørgen Langkilde fra MTG, jfr. senere. 
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Medieforliget var for regeringen et vigtigt skridt i den retning. Men også CD’s partileder Mimi 
Jakobsen så forliget i et større perspektiv. Berlingske Tidende analyserede situationen således under 
rubrikken “Mimi ønsker bred regering – uden V”: 
 
“CDs leder, Mimi Jakobsen, opfordrer til, at Socialdemokratiet, de Radikale samt de Konservative 
og CD danner en samlingsregering efter næste valg. Hermed lægger hun yderligere luft til Venstre 
og partiformand Anders Fogh Rasmussen. ’Den regering har altid været vores 
yndlingssammensætning. Nogle vil sige, at man aldrig får to så forskellige partier som S og K til at 
sidde i regering. Jeg mener, at de kun behøver en halv eftermiddag til at tale sig ind på hinanden. 
De Konservative har i den grad bundet sig op på Venstre. Det er efterhånden blevet sådan, at V og 
K melder pas på alt og kun sidder og venter på at overtage regeringsmagten,’ siger Mimi Jakobsen. 
Meldingen kommer, dagen efter at det lille borgerlige midterparti har indgået et medieforlig med 
regeringen og SF. I forvejen har CD og SF kørt tæt parløb i forbindelse med forhandlingerne om 
finansloven sidste år, hvor de to partier var med i en række centrale aftaler. Der er stor 
sandsynlighed for, at CD bliver tungen på vægtskålen efter næste valg, og partiet har de seneste 
måneder signaleret, at det langtfra er givet, at CD vil støtte en borgerlig regering som ved sidste 
valg. […] De Konservatives leder, Bendt Bendtsen, afviser Mimi Jakobsens drømme-
regering: ’Det kommer ikke på tale. Regeringen og CD gør livet sværere og sværere for danske 
virksomheder og lægger nye skatter på alt og alle. Senest har de taget penge op af lommen på alle 
landets licensbetalere. Vi anviser en anden vej. Efter valget bør regeringen være en socialistfri 
zone’”1106. 
 
Men en VK-regering med CD’s støtte - på trods af Mimi Jakobsens erklærede vilje til at holde SF 
uden for indflydelse1107 - så dog ikke sandsynlig ud: 
 
“’Alle skælder os ud for at lave forlig. Men det kan jo ikke nytte bare at sidde i en krog og være 
bange for at miste mødommen. Det er ikke en ordentlig måde at arbejde på. Realiteten er, at 
regeringen har flertal med venstrefløjen, og det må vi forholde os til’. Mimi Jakobsen afviser alle 
beskyldninger om, at de øvrige partier har været holdt udenfor i medieforhandlingerne, som i 
slutfasen foregik i hemmelighed mellem SR-regeringen, CD og SF. ’De konservative fik alle 
chancer for at være med. Men der tegner sig hele tiden det samme mønster med de konservative, 
som egentlig gerne vil noget, men så alligevel holder sig uden for sammen med Venstre. Det er 
stærkt betænkeligt, at de to store borgerlige partier er holdt op med at arbejde’” (Politiken den 30. 
marts). 
 
At Venstre og Konservative på medieområdet var holdt op med at arbejde på at komme med i 
aftalen, selvom de fik tilbud om det, efter det var indgået1108, kunne på længere sigt blive afgørende 
for dets overlevelse, især hvis CD ikke kom med i en kommende VK-regering. Som tidligere fortalt 
skal indgåede forlig holdes i den aftalte løbetid, medens partier uden for forligskredsen står frit for 
at ændre på alle dets elementer samt at tilføje nye (f.eks. privatisering af TV 2/Danmark). Det var 
netop, hvad Jens Rohde og Brian Mikkelsen havde truet med. Peter Duetoft havde hertil svaret, at 
for det første kan indgåede koncessionsaftaler ikke ophæves, og “for det andet forventer CD også at 
få noget at skulle have sagt i en eventuel borgerlig regering. Jeg går også ud fra, at CD er en del af 

 
1106 Politiken bragte en lignende analyse også den 30. marts med titlen “Nyhedsanalyse: Medieforlig sætter CD i 
centrum”.  
1107 Weekendavisen den 31. marts 2000,  
1108 Aktuelt 29. marts 2000. Søren Søndergaard læste op fra brevet med tilbuddet i Forespørgselsdebatten den 11. maj 
2000. Det fremgår af hans citat, at tilslutningen ikke gav vetomulighed over for ændringer og tilføjelser. 
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et grundlag, hvis der kommer en anden regering. Det har vi ikke taget stilling til, men vi kunne jo 
være det. Og hvis vi er det, så skal de diskutere [medieaftalen] med os også”, fastslog han i 
Berlingske Tidende den 29. marts. Altså kunne CD blive en stopklods for ændringer af den smalle 
medieaftale i perioden 2001-20041109. Men det forudsatte, at der ikke var flertal uden om CD og så 
naturligvis, at partiet fortsatte i Folketinget efter valget.  
 
Det skete som bekendt ikke. 
 
18.10.3.3. Dagbladene 
Dagbladene havde en dobbeltrolle i tilknytning til forliget. De skulle dels fungere som neutrale 
rapportører af begivenheder og udtalelser fra de mediepolitiske aktører, dels var de selv en aktiv 
spiller på den mediepolitiske scene, noget de ikke altid slap lige heldig fra at holde adskilt1110. 
 
Set fra de store dagblades lederkontorer, hvor mediepolitikken blev udformet, rummede 
medieaftalen to uheldige elementer. For det første betingelserne for at få adgang til de to nye 
radiokanaler. Og for det andet, at tjenester på Internettet nu skulle være en del af public service-
opgaven. 
 
Dagbladene havde i sidste øjeblik forsøgt at få statsministeren til at støtte, at en af de ledige 
radiokanaler skulle tildeles dem1111. Men det var afvist af Elsebeth Gerner Nielsen, der henholdt sig 
til, at de danske konkurrencemyndigheder havde oplyst, at det af hensyn til EU-retten var 
nødvendigt med udbud1112. 
 
Nu var udbuddet besluttet, og den åbenlyse tilslutning til at byde på P4 var ikke til stede. Både 
Joakim Malling fra Det berlingske Officin samt Lars Munch fra Politiken, mente at P4 uundgåeligt 
ville gå til DR1113. Men i det (næsten) skjulte var det lidt anderledes. Ritzau havde via Berlingske 
Tidende sent på aftenen den 29. marts fået opsnuset denne historie: 
 
“I et forsøg på at spænde ben for Danmarks Radios fortsatte monopol på landsdækkende 
radionyheder arbejder danske dagblade nu på - sammen med TV 2 - at erobre den ledige fjerde 
radiokanal, som tirsdagens medieforlig sender ud i fri konkurrence. Berlingske Tidende erfarer, at 

 
1109 Peter Duetoft fremhævede eksplicit CD’s ønske om at blokere for en plan om at privatisere TV 2 i maj 2001. 
Ritzau skrev i en analyse af situationen: “Hvis CD kommer med i en eventuel borgerlig regering, vil de blokere for 
Venstres og Det Konservative Folkepartis valgløfte om at privatisere TV 2. Kristeligt Folkeparti er også utilbøjelig, så 
VK har kun et eventuelt folketingsflertal sammen med Dansk Folkeparti at sætte lid til i sagen. I modsætning til VK er 
CD medieforligspartner med regeringen og SF. Derfor er CD bundet af sidste års aftale frem til år 2004 bl.a. om at TV 
2 skal have flere licenskroner, siger Peter Duetoft (CD). - Vi føler os bundet af det forlig. Og forliget gælder jo nærmest 
hele næste valgperiode, siger Duetoft til Ritzau”. Han siger også, at CD synes, at en privatisering af TV 2 i det hele 
taget er en dårlig idé. - Jeg er ikke voldsomt betaget af den idé. Staten skal have hånd i hanke med en public service, og 
det har vi brug for to stationer til, siger Duetoft” (Ritzau den 21. maj 2001, 16:31). 
1110 Børsen indleder en længere historie den 29. marts på denne måde: “TV 2 kritiserer aviser for misinformation. 
Danske dagblade dækkede sidste uges hektiske begivenheder omkring regeringens medieudspil forkert og misvisende i 
deres iver for at erobre retten til at drive en kommerciel radiokanal, mener TV 2's bestyrelses-formand, Jens Bilgrav-
Nielsen”. 
1111 Ritzau oplyste den 27. marts, at DDF ved formanden Jens Stampe og direktøren Ebbe Dal havde skrevet til 
statsministsren og gjort opmærksom på dagbladenes vanskelige økonomiske situation og nævnt, at det “derfor er […] 
nødvendigt for dagbladene at finde andre ekspansionsveje end udvikling inden for den trykte mediesfære”.  
1112 Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. marts, der via Jørgen Ejbøl henviste til et notat fra advokatfirmaet Kromann 
og Reumert, der støtter dagbladenes synspunkt. 
1113 Malling i Aarhuus Stiftstidende den 29. marts, Munch i Politiken samme dag. 
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der i øjeblikket i al hemmelighed fra avisernes side er taget kontakt til TV 2 med henblik på i 
fællesskab at sikre sig både den fjerde og den femte radiokanal. Det bekræftes af 
Socialdemokratiets medieordfører, Søren Hansen, og kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) 
lægger ikke skjul på, at hun personligt foretrækker et cross-over-samarbejde, dvs. en kombineret 
løsning med en tv-station og dagbladene. 
- Jeg vil meget gerne se et cross-over-samarbejde. Og jeg tror, der er en meget stor mulighed for, at 
den fjerde radiokanal vil gå til et netværk af aviser og en enkelt tv -station, siger kulturministeren. 
TV 2 's økonomidirektør, Peter Parbo, fik i sidste øjeblik indføjet en passus i medieforliget, der gør 
det nemmere for andre end Danmarks Radio at byde på den fjerde radiokanal. Kulturministeren 
fremhæver i den forbindelse, at ændringen bør stimulere dagbladenes mulighed. TV 2 's 
administrerende direktør, Cristina Lage, afviser, at der er konkrete planer om et fælles projekt med 
dagbladene, men udelukker ikke muligheden. - Vi tager endelig stilling, når udbudsmaterialet er 
klar, men vi er ikke den udfarende part, siger Cristina Lage”.  
 
Projektet blev dog aldrig til noget. 
 
Betingelserne for at drive P5 var der heller ikke tilfredshed med: 
 
 “Heller ikke den femte, delvist landsdækkende radiokanal, der sendes i udbud efter et 
auktionsprincip, hvor virksomheden, som giver det indholdsmæssige og økonomisk bedste tilbud, 
vinder, falder umiddelbart i dagbladenes smag. ’Jeg vil ikke afvise, at vi byder på den femte kanal, 
vi vil læse udbudsbetingelserne først, men en situation hvor der skal lægges 20 millioner kr. i årlig 
afgift til en kanal , der bl.a. har en væsentlig ringere dækning på landsplan, har vi svært ved at se,’ 
fortsætter Joachim Malling” (Berlingske Tidende 29. marts). Samme udsagn kan findes fra Jørgen 
Ejbøl, Morgenavisen Jyllands-Posten, Lars Munch, Politiken (begge i EB-Børsen 29. marts 07:19)  
og DDF’s administrerende direktør Ebbe Dal (Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. marts). 
 
Men dagbladenes mest interessante modstand imod forligets indhold gjaldt Internettet. Forliget 
indeholdt denne tekst: 
 
“DR og TV 2´s on-line-virksomhed skal være en del af public service- virksomheden, og de 
gældende regler (om public service-forpligtelser, reklameregler, regler om beskyttelse af børn og 
unge m.v.) for stationernes traditionelle public service-virksomhed skal også gælde for denne del af 
public service-virksomheden. Som supplement hertil kan DR og TV 2 drive on-line-virksomhed på 
kommercielle vilkår” (Medieaftalens pkt. 1, afsnit 4). 
 
Det blev mødt med voldsomme protester. DDF’s administerende direktør Ebbe Dal lagde den 29. 
marts ud med en kronik i Ekstra Bladet (“Staten spild på Internettet”), hvor han forsøgte at tale 
Internettet væk som en del af public service-opgaven: 
 
“[…] Der er allerede i dag [på Internettet] et bredt udbud af tjenester, som tilsammen løser et 
eventuelt behov for public service, både mht. information og underholdning. Dagbladene sørger 
f.eks. med over 30 nyhedstjenester for omfattende lands- og lokalinformation. Og på de fleste 
stofområder, hvor DR og TV 2 ville kunne sætte ind, er udbuddet for længst til stede. […] DR og 
TV 2 eller andre, der vil søge at skabe public service-tjenester vil derfor aldrig kunne finde en 
niche, der kan berettige til, at staten bruger 200 mio. kr. på dem. Udbuddet er der i forvejen ved det 
private initiativ, som ikke sådan kan kvæles, men som på den anden side vil få dårligere vilkår, hvis 
staten støtter radiofoniernes sultne ønsker” . 
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Senere blev tonen skærpet: 
 
“Bunden risikerer at ryge ud af avisernes i forvejen trængte økonomi, hvis Danmarks Radio og TV 
2 får millionstøtte til at skabe internet-tjenester. Det mener både formanden for Danske Dagblades 
Forening, Jens Stampe, og professor i journalistik, Anker Brink Lund, Syddansk Universitet i 
Odense. De ser begge mørke skyer over det medieforlig, kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) 
netop har forhandlet færdigt. ’Det er en urimelig konkurrenceforvridning,’ siger medieprofessor 
Anker Brink Lund. ’Dagbladene er afhængige af, at de kan få del i indtægterne fra annoncer på 
internet. Og det ville de sagtens kunne på lige markedsvilkår. Men hvis staten giver 200 mio. kr. i 
støtte, så TV 2 og DR kan opbygge en effektiv Online-virksomhed, så er dagbladene for alvor 
trængte,’ siger medieprofessoren. […]  Administrerende direktør på Herning Folkeblad, Jens 
Stampe, der er formand for Danske Dagblades Forening (DDF), er enig: ’Det er urimeligt, at DR og 
TV 2 med statsstøtte pludselig får lov til at gå ind og konkurrere på kommercielle vilkår. Hvad 
kunne vi ikke selv udrette med så voldsom en støtte?’ spørger han. DDF har i forvejen bedt 
Rigsrevisionen se på, om TV 2 bryder reglerne ved at reklamere for sig selv i reklameblokkene. ’Og 
nu vil medieforliget lovliggøre den slags,’ siger han” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 31. 
marts). 
 
DDF vil derfor anvende juridiske midler for at få stoppet især TV 2’s Internetaktiviteter: 
 
“En alliance mellem de danske dagblade og internetvirksomheden Jubii er under opsejling. 
Dagbladene er stærkt utilfredse med det nye medieforlig, der frygtes at give TV 2 og muligvis DR 
frit løb til at underbyde hele markedet for rubrikannoncer på nettet med offentlige millioner i 
ryggen. Dagbladene overvejer nu at tage kontakt til Jubii for at gøre fælles front mod især TV 2 i en 
sag ved EU-domstolen. Allerede i næste uge vil Danske Dagblades Forening (DDF) bede sin 
europæiske organisation om hjælp til, hvordan man bedst muligt kan stable en EU-sag på benene. 
Baggrunden er, at medieforliget vil give både TV 2 og DR mulighed for at øge deres satsninger på 
Internettet med licensmidler i ryggen - herunder at sælge de rubrik-annoncer for f.eks. 
job, biler og ejendomme, der er livsvigtige for dagbladene. ’Vi har forsøgt at inddrage 
statsministeren, som er pressens minister, men det har ikke ført til nogen reaktion fra hans side. Og 
jeg tvivler på, at der sker noget. Så nu vil vi forelægge problemstillingen for den europæiske 
udgiverforening’, siger Jens Stampe, direktør for Herning Folkeblad og formand for DDF, og 
fortsætter: ’Vi har ikke talt med Jubii endnu. Men det er lidt under overvejelse, om vi skal tage 
kontakt med dem’. […] Striden om TV 2s indsats på Internettet er ikke ny. DDF har allerede 
indklaget TV 2 til Rigsrevisionen, mens Jubii har klaget til Konkurrencestyrelsen [1114]. Men med 

 
1114 Jubiis klage blev afvist af Konkurrencestyrelsen i april 2002: “Jubii A/S klage over TV2/Interaktiv. 
Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse i henhold til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. om, at Jubii A/S' klage 
over TV2/Interaktiv ikke giver anledning til videre undersøgelser for øjeblikket. TV2/Interaktiv er en selvstændig 
afdeling i TV2, der omfatter TV2's internetaktiviteter. Jubii A/S m.fl. klagede over TV2/Interaktivs priser anno 1999. 
Derudover klagede Jubii A/S over, at TV2 udnyttede dets styrke på markedet for tv-reklamer til at udøve 
konkurrencebegrænsende adfærd på markedet for salg af internetannoncer. Det skete ifølge Jubii A/S blandt andet ved, 
at TV2 krydssubsidierede TV2/Interaktiv ved at anvende midler fra salg af tv-reklamer, så TV2/Interaktiv samlet set 
kunne køre med underskud. TV2/Interaktiv blev ifølge Jubii A/S ligeledes tilbudt at reklamere i TV2 på gunstigere 
vilkår end andre internetportaler. Styrelsen begrundede sin afgørelse med, at TV2's adfærd ikke efter styrelsens 
vurdering kunne anses for omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. TV2/Interaktiv kører ganske vist med 
underskud, men dette er ikke per se ensbetydende med, at virksomheden udøver ulovlig krydssubsidiering. Således 
kører langt de fleste internetportaler med underskud for så vidt angår salg af internetannoncer. Endvidere er der 
markante usikkerheder forbundet med at vurdere udviklingen i salget af internetannoncer, idet der er tale om et helt nyt 
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medieforliget bliver striden optrappet. Baggrunden er to konkrete punkter i forliget, der opfattes 
som regulære trusler af den i forvejen økonomisk trængte avisbranche. Det ene er, at DR og TV 2 
hver får 100 millioner kroner i løbet af de næste fire år, som er øremærket til deres 
internetvirksomhed. Det andet - og potentielt mere alvorlige - punkt er en ganske bestemt sætning, 
som flere analytikere efterhånden anser for den absolut vigtigste i hele medieforliget. Her hedder 
det som afslutning på et kapitel om public service-forpligtelser: ’Som supplement hertil kan DR og 
TV 2 drive on-line-virksomhed på kommercielle vilkår’. ’Vi har en mistanke om, at det er en 
formulering, der er kommet for at lovliggøre det, vi ikke mener er lovligt - nemlig at TV 2 satser så 
hårdt på internetvirksomhed og rubrikannoncer for stillinger, biler og ejendomme. Og som i 
grunden er delvist finansieret af offentlige midler i konkurrence med private virksomheder’, siger 
Jens Stampe. Og den frygt gør dagbladene klogt i at have, mener en af Danmarks ledende 
medieforskere. ’Den sætning kan på længere sigt skaffe TV 2 ganske anselige beløb. Det er en 
potentiel konkurrenceforvridning, der siger spar to’, siger professor Anker Brink Lund fra Syddansk 
Universitet. ’Det er en håndsrækning til TV 2, for det standser de to sagsanlæg der er i gang. Nu får 
de den hjemmel, som de ikke havde i deres forretningsgrundlag til at drive rubrikannoncehandel’. 
[…]” (Politiken den 30. marts 2000). 
 
Sidste del af Anker Brink Lunds udsagn om lovliggørelse af rubrikannoncehandel og Jens Stempes 
frygt i den forbindelse, er dog ikke velbegrundet. TV 2 og DR har siden medieforliget i 1996 haft 
tilladelse til at drive kommerciel virksomhed parallelt med deres public service-aktiviteter. Det skal 
blot foregå på kommercielle præmisser. En pointe, som Elsebeth Gerner Nielsen havde præciserede 
over for Lund i en pressemeddelelse den 30. marts1115. 
 
Men det hindrede ikke dagbladenes fortsatte raseri over TV 2’s Internetaktiviteter. DDF’s ønske om 
at inddrage Rigsrevisionen var hørt, og næste dag, den 31. marts kunne Politiken bringe denne 
historie1116: 
 
“Rigsrevisionen skal nu undersøge, om TV 2 i strid med reglerne har brugt licenspenge til at holde 
prisen på rubrikannoncer på Internettet nede og dermed underbyde hele markedet for 
rubrikannoncer, som bl.a. dagblade og internetvirksomheder hævder. ’Vi har bedt Rigsrevisionen i 
et notat til os oplyse, om der er noget, der tyder på, at TV 2 bruger licensmidler til deres annoncer 
på Internettet’, siger formanden for statsrevisorerne Peder Larsen (SF). ’Hvis det viser sig, at der er 
noget om snakken, vil vi bede om at få en beretning, som vi så tager stilling til, før ministeren får 
fire måneder til at svare på, hvilke initiativer hun så vil tage som følge af den kritik, der eventuelt 
rejses i beretningen’, forklarer han. TV 2 har siden 1996 haft lov til at bringe annoncer på sine 
hjemmesider, og dagbladene og internetvirksomheder mener, at kanalen med licenspenge i ryggen 
dermed har underbudt markedet for rubrikannoncer på nettet. 

 
marked. Konkurrencestyrelsen vil tage spørgsmålet om TV2's markedsadfærd op igen af egen drift på et senere 
tidspunkt”. Journal nr.3:1120-0100-32/Fødevarer og Finans/hbs. Rådsmødet den 24. april 2002.  
1115 Pressemeddelelse den 30. marts 2000 med rubrikken “Annoncer uberørte af medieaftale”: “En medieforsker siger til 
Radioavisen her til morgen, at den nye medieaftale kan betyde døden for flere dagblade, fordi den tillader DR og TV2 
at tjene penge på annoncer – herunder rubrikannoncer – på internettet. Det er ikke rigtigt. Medieaftalen indeholder 
ingen ændringer i konkurrenceforholdene på Internettet. Aftalen betyder alene, at online-virksomhed som noget nyt 
bliver en del af public serviceforpligtelsen […]”. Findes som bilag 325 i Folketingets Kulturudvalgs dokumenter, alm. 
del, 1999-2000  
1116 Dagbladene forsøgte at få det til at se ud som om, det var deres indsats på dette tidspunkt, der havde fremkaldt 
anmodningen til Rigsrevisionen. Statsrevisorerne havde dog allerede den 9. februar 2000 bedt om undersøgelsen, se 
pkt. 1 i Rigsrevisionens notat til statsrevisorerne af 15. maj 2000. 
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’Det er ikke meningen, at man skal bruge licenspenge til den slags. De skal gå til public service-
funktioner, hvortil i hvert fald annoncer ikke kan regnes. Men TV 2 kan jo godt have en aktivitet 
kørende, som udelukkende er finansieret af de indtægter, de har på den pågældende aktivitet. Der 
behøver ikke at være licenspenge involveret’, siger Peder Larsen. ’Det er der så nogen, der mener, 
at der er. Og det vil vi gerne have afklaret’”1117. 
 
I en anden historie fra samme dag opsummerede Politiken sagerne mod TV 2, og lod ministeren og 
kontorchefen for Radio- og TV-kontoret kommentere dem således:  
 
“Konkurrencestyrelsen har modtaget to klager over TV 2s virksomhed, der også undersøges af 
Rigsrevisionen, ligesom Danske Dagblades Forening overvejer at indbringe sagen for EF-
domstolen. […]. Med hensyn til de verserende sager for Konkurrencestyrelsen understreger 
ministeren, at hun først ønsker at kommentere dem, når der foreligger en afgørelse fra styrelsen, 
men at de i øvrigt vedrører forhold, som ligger forud for medieaftalen. Ifølge kontorchef Lars 
Banke i Kulturministeriet er den omstridte passus om ’kommercielle vilkår’ især møntet på DR, 
som hermed får mulighed for at tjene penge på servicetjenester som arkivadgang og oplysning. 
Kulturministeriets definition på ’kommercielle vilkår’ er i øvrigt, at stationerne ikke må bruge 
licensmidler, når de konkurrerer med andre, fordi der så vil være tale om konkurrenceforvridende 
betingelser. Lars Banke erkender, at det kan være svært at skelne i en blandingsøkonomi som TV 2, 
hvornår der er tale om licensmidler og hvornår der er tale om reklameindtægter: »Penge ligner jo 
penge, så det kan være svært at se forskel. Men her sidder Rigsrevisionen med den opgave at 
revidere begge stationer, så der ikke sker fusk eller forkerte overførsler«”. 
 
Den 5. april gentog DDF, at man stadig overvejer at indklage TV 2’s Internetaktiviteter for EU-
Kommissionen, og samme dag mente Børsen, at www.TV 2.dk kan give TV 2 milliardindtægter. 
Kronen på dagbladenes kampagne imod TV 2’s Internetaktiviteter findes dog allerede i 
Morgenavisen Jyllands-Postens leder den 31. marts, der kan ses som en opfølgning af avisens 
stærke udsagn fra den 24. marts om “statsfinansieret tyveri ved højlys dag”,  “en uhørt frækhed” og 
“dybt utilstedeligt”. Avisen henviser til, at økonomidirektøren Peter Parbo skulle have udtalt, at TV 
2 ikke kan klare sig økonomisk, hvis man ikke får lov til at tjene penge på Internettet. Lederen 
fortsætter: 
 
“Meldingen kommer, fordi det nu langsomt er ved at gå op for omverdenen, at medieforliget 
indeholder en detalje om, at DR og TV 2 kan drive online-virksomhed på kommercielle vilkår. Til 
at opbygge disse virksomheder får hver station 100 mio. kr. af licensmidlerne. Det vil sige, at man 
for offentlige midler kan konkurrere med andre medier om f.eks. rubrikannoncer. Ikke alene er det 
et groft statsligt indgreb i en liberal branche [1118], men det er også at vende tingene på hovedet, når 
TV 2 meddeler, at man ikke kan overleve uden disse konkurrenceforvridende indtægtsmuligheder. 
Løsningen er naturligvis at privatisere TV 2 , så vi kan få rene markedsvilkår. Men denne radikale 
løsning var der intet politisk mod til at gennemføre”. 
 
Her er et nyt, originalt argument for privatiseringen: statsstøtte i form af licens til at finansiere TV 
2’s kostbare public service-krav om Internetaktiviteter giver TV 2 så gode muligheder for at 

 
1117 Resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse af TV 2’s rubrikannonceaktiviteter på Internettet kom i form af et Notat 
til statsrevisorerne den 15. maj 2000 (RN D203/00 Rigsrevisionen). Rigsrevisor Henrik Otbo konkluderede, at “ TV 
2/Danmarks Internetaktiviteter er i overensstemmelse med radio- og fjernsynsloven” (s. 10).  
1118 “Den liberale branche” fik på dette tidspunkt ca. én milliard kr. i årlig statsstøtte i form af 0-moms og 
distributionsstøtte, jfr. Medieudvalgets Betænkning 1320, Del III. 
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konkurrerer på det kommercielle rubrikannoncemarked, at det kan true andre konkurrenter. Derfor 
skal TV 2 fratages licensen og privatiseres. Ellers var hovedargumentet for privatiseringen på dette 
tidspunkt, at TV 2 ikke både kunne have statsstøtte og public servicekrav, hvis TV 2 som 
virksomhed skulle overleve. Nu skulle det netop være TV 2’s status som public service-virksomhed 
med statsstøtte, der var problemet. 
 
18.10.3.4.. De elektroniske medier 
Danmarks Lokal-TV Forening protesterede kraftigt imod den forhøjede netværksafgift. 
“Medieforliget ødelægger de lokale medier”, hed det i en pressemeddelelse, som formanden Bjarne 
Stig Mogensen udsendte allerede den 28. marts 2000. Han mente, at forligets ærinde simpelthen var 
at ødelægge de lokale elektroniske medier, og at den forhøjede netværksafgift ville sluge 50% af 
alle de lokale tv-stationers reklamesalg1119. Mogensen påpegede desuden, at afgiften på de 30 
mio.kr. skulle sammenholdes med, at TV 2’s regioner årligt hver modtog 40 mio. kr. i statsstøtte og 
dertil solgte reklamer i konkurrence med lokal-tv. “Konkurrenceforvridningen på tv er total!”.  - 
Den forhøjede afgift har næppe mindsket TvDanmarks  lyst til at klage til Kommissionen over 
statsstøtten til TV 2 (se senere i afsnit 18.11). 
 
TvDanmarks administrerende direktør Jesper Sehested Lund var dog ikke helt afvisende over for at 
se nærmere på de to radiokanaler. P4 mente han dog var sikret til DR på forhånd, og at det tangerer 
uanstændighed at kalde processen for udbud. “Om vi vil byde på den femte kanal afhænger af de 
konkrete betingelser, men jeg har ikke stor fidus til ordene om, at den vil blive udbudt på åbne og 
ikkediskriminerende vilkår” (Politiken den 29. marts) 
 
Helt så mistroisk over for det kommende udbud var MTG’s informationschef Niels Jørgen 
Langkilde dog ikke. Langkilde udtalte ifølge Information den 29. marts, at “det bliver ikke den 
største pengemaskine, der er set i Danmark. […] Det ser ud til, der kommer et reelt udbud, hvad den 
femte kanal angår, og den vil vi helt sikkert byde på. Først når vi har set koncessionsbetingelserne, 
vil vi afgøre, om vi også vil byde på den fjerde”. Og til Politiken samme dag oplyste han, at MGT 
var langt inde i forhandlinger om at oprette et selskab for at kunne byde på P4 og P5 med en 
aktiekapital på 60 mio.kr. fordelt med 1/3 til danske dagblade, 1/3 til danske pensionskasser og 1/3 
til MTG. 
 
Også Skandinavisk Film Kompagni ved Jørgen Koldbæk, Radio 2 samt Aller koncernen ved Erik 
Salle erklærede sig interesserede i at byde på P5 (Berlingske Tidende 29. marts). 
 
Hos DR var der både bekymring og glæde, ja for radiodirektøren Leif Lønsmann var det nærmest 
som juleaften: “Det er lige den kanal, vi gerne vil lave. Det er lige så godt, som hvis vi fik den 
forærende. Det muliggør nemlig, at vi kan samle al klassisk, jazz og lignende på en kanal, og rense 
de andre kanaler for de programmer, så de andre kanaler også fremstår med en mere klar profil”, 
sagde han til Information den 29. marts. Generaldirektør Nissen tilføjede ifølge Politiken, at “vi kan 
etablere [P4] uden at overflytte midler eller at bede om ekstra licens, fordi vi i forvejen producerer 
et programindhold, som ganske godt passer til den profil, som kanalen skal have”. Nissen var 
desuden ifølge DR’s egen pressemeddelelse glad for, at on-line nu blev en del af public service-
opgaven, og at der var afsat penge til at opfylde kravet. 
 

 
1119 Bilag 316, Folketingets Kulturudvalg, almen del, 1999-2000. 
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Men der var også et aberderbai. Christian Nissen mente, at DR ifølge fordelingen af licensen – hvor 
TV 2’s andel øges fra 15% i 2000 til 18% i 2003 og 2004 - nu “skal af med 200 mio. kr. til TV 2”.   
 
Men licensen er jo ikke DR’s; det er statens, der frit kan fordele den, som det politiske flertal 
ønsker. Men ved at anlægge denne synsvinkel, kommer det implicit til at se ud som om, TV 2 
berøver DR velerhvervede rettigheder, hvad der naturligvis er for galt. Igen DR’s implicitte ønsker: 
ingen licens til TV 2, og en privatisering vil styrke DR’s mulighed for at leve op til public service 
kravene. 
 
Endelig er Christian Nissen bekymret for den stigende præcisering af public service-kravene, som 
han så som “en mere detaljeret indholdsmæssig regulering af TV 2s og DRs programpolitik af 
lovgivningens vej. DR vil advare mod en sådan udvikling, som vil stride 
mod ’armslængdeprincippet’ i dansk kulturpolitik og være et brud i forhold til nordisk (og 
europæisk) public service-tradition” (DR’s pressemeddelelse, udsendt af dr.dk den 29. marts 2000, 
13:49). 
 
Men den voldsomste reaktion på forligsteksten kom fra TV 2. 
 
18.10.4. TV 2 i panik 
Den 28. marts og inden forligspartiernes folketingsgrupper nåede at tage endelig stilling til den 
indgåede aftale udsendte TV 2’s Informationsafdeling en pressemeddelelse med denne rubrik: “TV 
2 chokeret over skitse til medieaftale”. Altså et forsøg på at åbne for yderligere forhandlinger ved at 
kalde aftalen for “en skitse”. Herefter hed det: 
 
“TV 2 er rystet over risikoen for en medieaftale, hvis væsentligste effekt bliver at svække 
Danmarks mest sete TV-kanal og stationens udbud af gode programmer. – Skitsen til medieaftalen 
er det hårdeste anslag mod TV 2 nogensinde. Det er simpelthen langt værre, end vi overhovedet 
kunne have frygtet, siger TV 2s administrerende direktør Cristina Lage. Hun konstaterer, at 
regeringens medieudspil fra den 21. marts indeholdt en række gode intentioner om, at sikre TV 2 
den fjerde radiokanal, licensstigninger til at styrke danske TV-udsendelser, flere gode 
børneprogrammer, forbedrede online-tjenester, digitalisering af det jordbaserede sendernet og en 
lille produktion af TV-udsendelser til digitalt TV. […] – De gode tanker i udspillet er totalt ødelagt 
i dagens skitse til medieaftalen. Selv med lempelserne på børnereklameområdet vil TV 2 i årene 
2001-2004 – med de nuværende programtanker og med medieaftalens forpligtelser – stå med et 
samlet underskud på 419 mio. kr., siger Cristina Lage. […]”1120. 
 
Cristina Lage anførte endvidere, at TV 2 nu kunne sige farvel til P4 og P5. “[P4] vil aldrig kunne 
finansieres med reklameindtægter, og derfor er der i realiteten tale om, at DR får denne kanal. Den 
femte kanal sælges til gengæld efter ’auktionsprincippet’. TV 2 har imidlertid ingen rig onkel eller 
kapital i ryggen, og dermed står TV 2 på forhånd meget svagt i dette udbud”. Det er specielt 
ærgerligt, fordi det oprindelige udspil med justeringer “kunne have sikret, at TV 2 kunne udvikle 
sig til en stærk medievirksomhed, der ikke hovedsageligt er baseret på 1-2 TV-kanaler. Det ville 
have været i god tråd med den internationale medieudvikling” (fra Pressemeddelelsen den 28. 
marts).  
 

 
1120 TV 2 Pressemeddelelse, Odense den 28. marts 2000. I FM’s arkiv. 
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Pressemeddelelsen vare bilagt en side med beregninger af TV 2’s forventede indtægter fra licens, 
fra salg af reklameplads (inkl. formindskede indtægter som følge af forbud imod reklamer rettet til 
børn) og med de forventede omkostninger. I opstillingen var der afsat 60 mio. kr. årligt til styrkelse 
af TV 2’s børneprogrammer, og på tilsvarende måde var andre af forligstekstens øremærkede poster 
anført.  Endvidere var udgifter til TV 2’s i forvejen budgetterede programflade opstillet. Resultatet 
blev et minus i alle årene 2001-2004 på henholdsvis 48 mio. kr., 99 mio. kr., 100 mio. kr. og 
endelig 172 mio. kr. I alt minus 419 mio. kr.  
 
Men forligsteksten blev trods TV 2’s indsats ikke ændret i løbet af den 28. marts, og den 29. marts 
blev TV 2’s reaktioner gengivet i dagspressen, dels via referat af Pressemeddelelsen, dels via 
interview med TV 2’s nyhedschef Jens Gaardbo: 
 
“Det er et dolkestød mod TV 2. Det er en ufolkelig og meningsløs aftale, der er indgået. Vi er 
nærmest et chok over det her. […] vi har lige fyret 70 mand og skåret 150 mio. kr. ud af budgettet. 
Og vi vil tjene mindre [på reklamerne] i år end sidste år , der var et katastrofeår. Men vi skal 
berøves børnereklamerne uden kompensation. Og de børnereklamer går direkte til vore værste 
konkurrenter, TV3 og TvDanmark, siger en rasende Jens Gaardbo” (B.T. den 29. marts). 
 
Pressemeddelelsen og dagbladenes referat af TV 2’s reaktioner fik Kulturminister Elsebeth Gerner 
Nielsen til straks at indkalde TV 2’s bestyrelsesformand, Jens Bilgrav-Nielsen, samt direktørerne 
Cristina Lage og Peter Parbo til en kammeratlig samtale i Kulturministeriet. Bagefter udsendte 
Kulturministeriet en pressemeddelelse, hvori der bl.a. stod: 
 
“ På mødet [i eftermiddag] blev tv-stationens økonomiske situation drøftet på baggrund af 
gårsdagens medieaftale. TV2 vurderede, at stationen efter medieaftalen ville få et samlet underskud 
på ca. 420 mill. kroner over fire-års perioden, mens Kulturministeriet vurderede, at stationen ville få 
et overskud på 480 mill. kr.  
 
Det blev på mødet afklaret, hvordan man kunne komme til så forskellige tal, og der blev ryddet 
misforståelser af vejen fra begge sider. En af misforståelserne var, at TV 2 havde troet, at de ekstra 
240 millioner kroner til at styrke børneprogrammer skulle opfattes som et påbud om at producere 
mere børnetv end i dag. Men det er ikke tilfældet. Pengene er afsat til at sikre, at  TV 2 fortsat kan 
producere børnetv på det nuværende niveau, selv om der kommer forbud mod børnereklamer 
omkring børne-udsendelser.  
 
Herefter er Kulturministeriet og TV2 kun uenige om én væsentlig ting, nemlig hvor mange 
reklameindtægter TV2 kan regne med i den kommende periode”. 
 
Meddelelsen oplyser herefter, at ministeriet har henholdt sig til KPMG og Den nye Regnegruppes 
analyse fra 1999. “TV2 har et meget sort syn på deres reklamemuligheder, det har vi ikke” udtalte 
Elsebeth Gerner Nielsen1121. Ministeriet mente nemlig, at TV 2 ville kunne indtjene ca. 600 mio. kr. 
mere, end TV 2 selv beregnede. 
 
Jeg vil fremhæve to pointer: ministeriet har beregnet TV 2’s økonomi i 2001-2004 ud fra Den nye 
Regnegruppes arbejde, og de 240 mio. kr. til børneprogrammer er ikke et påbud om at anvende 
disse penge til at producere mere børne-tv end i dag. Det vil jeg se nærmere på ved at følge den 

 
1121 Pressemeddelelse fra Kulturministeriet, udsendt pr. e-mail den 29. marts kl. 19:02. I FM’s arkiv. 
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politiske debat i perioden efter forligets indgåelse. Men først en forklaring på den store forskel i 
beregningerne. 
 
18.10.5. Beregning af TV 2’s reklameindtægter 2001-2004 
Ministeriet havde anvendt KPMG’s beregninger1122, og det må være det såkaldte 
referencescenarium, der er lagt som grundlag, jfr. tabel 18.5. Jeg sammenligner med TV 2’s 
opstilling i deres pressemeddelelse fra 28. marts 2000, idet jeg dog først fratrækker bureauprovision 
på 15%, der indgik i KPMG-tallene, medens TV 2 anvender nettotal. 
 
Tabel 18.9. Forskel på KPMG’s og TV 2’s beregninger af reklameindtægter hos TV 2 i 2001-2004 
 
   2001 2002 2003 2004 Total 
KPMG:   1273 1324 1381 1432 
15% provision  191 199 207 215 
Rest   1082 1125 1174 1217 4598 
TV 2:   969 988 1008 1028 3993 
 
Forskellen bliver da 4599-3993 = 605 mio. kr.  
 
Det nævnte referencescenarium var imidlertid ikke den eneste beregning i KPMG-rapporten. Der 
fandtes både en optimistisk udgave og en pessimistisk. Den sidste  forholdt sig bl.a. til en lavere 
stigningstakt i BNP, end den regeringen havde forudsat, og det ville derfor alene af den årsag være 
svært for Kulturministeriet at lægge den til grund (Rapportens afsnit 4).  
 
I det hele taget ville det være meget vanskeligt for ministeriet at afvige fra referencescenariet, idet 
det kun kunne ske, hvis ministeriet kunne fremlægge beregninger og argumenter for, at KPMG-
rapportens tal var anfægtelige. Og da to af ministeriets centrale personer på dette område – 
kontorchef Lars M. Banke og specialkonsulent Lene Gelting, der normalt stod for de økonomiske 
beregninger – var medlemmer af følgegruppen, var det reelt udelukket. 
 
TV 2 stod derimod mere frit for at anlægge et andet skøn, end KMPG-rapporten havde gjort. Bl.a. 
fordi TV 2’s medlemmer (sammen med Frands Mortensen) udtrykkeligt havde anført, at de fandt 
KPMG’s fremskrivninger for positive (Rapportens s. 10). 
 
Jeg minder her om, at TV 2 netop i 1999 havde gennemført voldsomme besparelser, fordi 
reklameindtægterne ikke havde holdt sig til det budgetterede (afsnit 18.3.4). 
 
18.11. TvDanmarks klage til EU-kommissionen 
Dagbladenes trusler om at klage til EU-kommissionen over TV 2’s internetaktiviteter blev 
imidlertid aldrig til noget, men netop i de hektiske dage efter offentliggørelse af medieforligets tekst 
slog en anden spiller i mediesystemet til: TvDanmark indsendte den 5. april 2000 et brev til 
Kommissionen med klager om ulovlig og uforenelig statsstøtte til TV 2. Det er dette brev, der 
udløste de lange og mange TV 2-sag. Brevet, der blev leveret af kurer til Kommissionen, var 

 
1122 Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen til bestyrelsesformand Jens Bilgrav-Nielsen den 31. marts 2000: 
“Kulturministeriets forventning bygger på den vurdering, der blev foretaget af det uafhængige konsulentfirma KPMG 
Consulting i sensommeren 1999 på grundlag af drøftelser med en række aktører på tv-reklamemarkedet. TV 2’s 
forventning bygger på egne vurderinger af TV 2’s fremtidige konkurrencesituation på dette marked. Forskellen i 
forventninger beløber sig til ca. 600 mio. kr. over aftaleperioden”. Brevet vedlagt som bilag til samrådssvar nr. S. 2906, 
Kulturudvalget, stillet 6. juni, besvaret 14. juni 2000. I FM’s arkiv. 
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forfattet af advokatfirmaet Nielsen & Nørager og underskrevet af advokat Ulf Lund på vegne af 
TvDanmark A/S, Langebrogade 6A, København1123.  
 
Både TvDanmark og TV3/Viasat havde tidligere raslet med sablen.   
 
Således havde Viasat den 12. oktober 1998 haft et møde med bl.a. Olivier Guersant, der var 
medlem af Konkurrencekommissær Karel van Mierts kabinet1124. I mødet var Viasat repræsenteret 
af Niels Jørgen Langkilde fra TV3, medlem af Europa-Parlamentet Christian Rovsing samt 
advokaterne Morten Kofmann og Strange Beck, begge fra advokatfirmaet Bech-Bruun (der senere i 
sagen blev advokat for Viasat). Viasat havde gjort Kommissionen opmærksom på, at den danske 
stat sandsynligvis ydede ulovlig statsstøtte til TV 2/Danmark. Desuden var der mistanke om, at der 
foregik krydssubsidiering af TV 2’s reklamepriser. Sagen ser ud til at være opgivet. Jeg kender ikke 
årsagen. Den danske offentlighed blev ikke orienteret.  
 
TvDanmark havde længe før klagen den 5. april 2000 været i pressen gentagende gange og truet TV 
2 med klager og retssager ved EU-systemet. Første gang skete det, da den administrerende direktør i 
TvDanmark, Jesper Sehested Lund, til Audiovisuelle Mediers majnummer 1997 udtalte, at hvis TV 
2-regionerne fortsat skal levere programstof til et privatejet TV 2, er der tale om et årligt statstilskud 
til TV 2 på 300 mio. kr. Det er konkurrenceforvridende, og “man bør overveje at prøve dette aspekt 
ved EU-domstolen”1125. Det skete dog ikke, og en klage fra en virksomhed skal under alle 
omstændigheder omkring Kommissionen eller en national domstol, før den som en statsstøttesag 
kan ende ved EF-Domstolen. 
 
To år senere var Sehested Lund på banen igen. Årsagen var tydeligvis, at EU-Kommissionen efter 
lang tids overvejelser netop havde taget skridt til at åbne de første sager mod Frankrig og Italien (se 
afsnit 16.5). Politiken skriver den 23. juli 1999: 
 
“EU har kig på public service-tv. TvDanmark på vej med EU-klage over TV 2. Kommissionen har 
for første gang åbnet en sag om ulovlig statsstøtte til [en] tv-station. EU-kommissionen har trukket 
pistolen og fyret det første skud i det, der kan udvikle sig til et langvarigt opgør om TV 2-modellen, 
hvor licenspenge og reklamekroner blandes sammen. Mens de to første sager kører i Frankrig og 
Italien, forbereder TvDanmark en klage over TV 2. Den lokale kanal mener, der er tale om 
konkurrenceforvridning, og helt konkret anklager den TV 2 for at dumpe priserne på reklamer i de 
regionale udsendelser. ’Konstruktionen er urimelig og klart konkurrenceforvridende. I enhver anden 
branche var den blevet dømt af banen med det samme’, siger Jesper Lund, direktør i TvDanmark. I 
denne uge åbnede den afgående kommissær for konkurrence, Karel Van Miert, sager mod både 
Italien og Frankrig. Begge lande har postet enorme summer i deres statslige tv-kanaler, der samtidig 
er delvist reklamefinansierede. To privatejede kanaler har klaget til EU-kommissionen. De mener, 
det er i strid med reglerne om statsstøtte, når det offentlige sætter penge ind på de statsejede tv-
stationers bankbøger [1126]. […] På TV 2 tager informationschef Anders Krarup den kommende sag 
med ro. Han holder sig til protokollen i Amsterdam-traktaten, der efter hans mening freder 

 
1123 Brevet er på engelsk og aldrig offentliggjort. Det er nu i FM’s arkiv, dog uden en videokassette, der var bilagt. 
1124 Se pkt. 4.5 i Viasats stævning af 2. august 2004 i sagen  T-329/04 Viasat mod Kommissionen. I FM’s arkiv. 
1125 Tidligere refereret i afsnit 17.8. 
1126 Politiken må have sine oplysninger fra Kommissionens to pressemeddelelser af 20. juli 1999, hvor åbning af 
sagerne mod Italien (RAI) og Frankrig (France 2 et 3) blev omtalt (IP/99/532 og IP/99/531). Selve åbningsskrivelserne 
blev først offentliggjort senere, nemlig den 4. december 1999 (Italien, EFT 1999/C 351/20) og 27. november 1999 
(Frankrig, EFT 1999/C 340/57).  
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modellen med blandingen af reklamefinansiering og licenspenge [1127]. ’Man skal huske, at rent 
licensfinansierede kanaler faktisk kun findes i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien. Alle 
andre steder er det blandingsfinansiering’, siger Anders Krarup. Han mener også, TvDanmarks sag 
bliver svækket af, at stationen kendte vilkårene, da den gik ind på markedet. ’Vrøvl’, siger Jesper 
Lund. ’At drive en tv-station svarer til at drive enhver anden virksomhed, og derfor bør der gribes 
ind over for ulovlig statsstøtte’, siger han. TvDanmark forventer at have sin klage parat i løbet af 
efteråret”.   
 
Den 27. juli 1999 reagerede Lund igen på TV 2’s aggressive reklame-salgskampagne (se afsnit 
18.4.3). Berlingske Tidende beretter: 
 
“TvDanmark forbereder en klage til EU-Kommissionen over TV 2, der ifølge netværksstationen 
presser prisen på de regionale reklamer i bund. Et pres, som sker med licenskroner i ryggen, lyder 
anklagen. […]. ’Det kan ikke være rigtigt, at TV 2 kan sælge den regionale reklametid med 40 
procent rabat i forhold til prisen på de landsdækkende reklamer, for pengene går jo ikke til 
regionalstationerne, men direkte til TV 2 Danmark. Min påstand er, at reelt er de otte TV 2-regioner 
finansieret af licenspengene, mens TV 2s landsdækkende programmer betales af 
reklameindtægterne. Den situation giver en mildt sagt unfair konkurrence i forhold til landets øvrige 
kommercielle lokal-TV-stationer,’ siger Jesper Sehested Lund”. 
 
Et lille års tid efter var sagen igen fremme i medierne, der også spurgte til Viasats holdning. Børsen 
den 5. januar 2000: 
 
“Tv-stationernes frække dreng, TvDanmark, er på nippet til at indbringe TV2 for EF-domstolen på 
anklager om konkurrenceforvridning, og tv-stationernes advokater er netop nu i fuld sving. 
TvDanmark har fået nok af, at TV2 i øjeblikket fører en særdeles aggressiv offensiv på markedet 
for tv-reklamer samtidig med, at TV2 begunstiges af staten med både licensmidler og indirekte 
statsstøtte. Sammen med påstået prisdumpning på markedet for regionalreklamer har de to forhold 
tirret den ene af TV2's kommercielle konkurrenter så meget, at hælene nu sættes i. ’Vi har vores 
advokater til at kigge på dette her. Vi går med seriøse overvejelser om at anlægge en EU-sag mod 
TV2,’ siger TvDanmarks adm. direktør, Jesper Sehested Lund. […]. Han er træt af at skulle slås på 
reklamemarkedet med licensmidler og en klækkelig indirekte statsstøtte. Således er TV2 
begunstiget med et rente- og afdragsfrit lån på 520 mio. kr. Hertil kommer skattefritagelse. Ifølge 
Børsens beregninger betyder det en kapitaltilførsel på 365 mio. kr. alene i perioden 1996 til 2000. 
Uden de penge ville TV2's økonomi være stærkt truet, hvilket illustreres af, at TV2 i 1999 og 2000 
måtte gennemføre afgørende besparelser for 143 mio. kr. Også MTG's TV3 finder situationen 
stærkt kritisabel, men vil ikke følge TvDanmark i en retssag. ’Vi påtænker ikke tilsvarende skridt, 
for det er som at slå i en dyne, så vi vil ikke bruge en masse penge på en dyr retssag. Vi er ærgerlige 
over, at vi ikke får lov til at konkurrere på lige vilkår, men så må vi sige, at det er markedsvilkårene 
i Danmark,’ siger informationschef Niels Jørgen Langkilde. […] Jesper Sehested Lund og 
TvDanmark føler sig tilmed generet af, at politikerne og kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen 
gentagne gange taler om programkoordinering mellem DR og TV2[1128], og om hvordan man kan 
finde en måde, hvorpå man deler tingene bedre mellem sig. ’Hvis man talte et lignende sprog inden 
for normal erhvervsvirksomhed, så ville det være karteldannelse, men bare fordi det er tv, er det lige 
som om, det er noget andet. Det synes vi er himmelråbende,’ erklærer Jesper Sehested Lund”. 

 
1127 Danmark havde ved folkeafstemning den 28. maj 1998 godkendt Amsterdamtraktaten med 55,1% ja og 44,9% nej. 
1128 Se afsnit 18.9.2. 
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Den 21. marts 2000 blev klagen bebudet endnu engang: 
 
 “TvDanmark vil inden for den næste måned anlægge en sag ved EU mod TV2 for ikke at give 
seerne nok public service for licenspengene. Samtidig mener TvDanmark også, at det er i strid med 
EU-reglerne, når regeringen vil forære TV2 den ledige, landsdækkende radiokanal. TV2 leverer 
ikke den vare, stationen er forpligtet til pga. licensen. Det mener TvDanmark, som nu ønsker et 
opgør med hele TV2s blandingsfinansiering på 20 procent af indtægterne fra licensen og resten fra 
reklamer. ’Det vil vi ikke finde os i, og vi anlægger sag i EU inden for den næste måned. Vi vil 
forlange, at TV2 dokumenterer, at de leverer public service for licenskronerne,’ siger TvDanmarks 
adm. direktør, Jesper Sehested Lund. TV2 får dels licens, dels har stationen skattefritagelse og 
endelig fik TV2 et rentefrit etableringslån. ’De får op mod en halv mia. kr. om året i statstilskud, og 
så mange penge bruger de ikke på public service. Det nytter ikke noget, at TV2 siger, at det hele er 
public service og får sådan et frelst udtryk i ansigtet: Hvis en film vises på TV2 er det public 
service, men hvis vi viser den samme film, er det noget kommercielt bras,’ siger Jesper Sehested 
Lund”. 
 
Samlet set indgår der følgende klager i udtalelserne: 
 
• TV 2 opfylder ikke mandatet. 
• Dumping af reklamepriser især på de regionale reklamer. 
• Klage over ekstra indirekte støtte via fritagelse for at tilbagebetale lån og betale renter på 
etableringslånet. 
• Karteldannelse med DR. 
• Overkompensation, idet hele licensen ikke anvendes til public service. 
 
Og den 5. april 2000 kom så endelig den famøse klage. I kapitel 21 fortæller jeg om 
Kommissionens umiddelbare reaktion og dens senere behandling af klagens punkter. 
 
18.12. Folketingets behandling af det smalle forlig  
Som fortalt i afsnit 18.10.3.1 var der voldsomme reaktionerne hos de seks politiske partier, der ikke 
indgik i forligskredsen. Og det uanset, om de var fuldstændigt modstandere af forligets indhold 
(f.eks. Venstre), eller om de i princippet godt kunne tilslutte sig, men var utilfredse med forløbet 
(Enhedslisten).  
 
Det fik som nævnt Enhedslistens Søren Søndergaard til at samle Enhedslisten, Venstre, Det 
konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristeligt Folkeparti, Frihed 2000 samt løsgængeren 
Frank Dahlgaard om et krav om en forespørgselsdebat til Kulturministeren.  
 
Forespørgslen lød: »Hvad kan ministeren oplyse om medieaftalen for 2001-2004 og om 
forhandlingsforløbet omkring denne?«. Den blev anmeldt den 30. marts 2000, fremmet den 6. pril 
og gennemført den 11. maj 20001129. Vedtagelse af de nødvendige lovændringer ville – som det var 
kutyme ved udmøntning af medieaftaler -  først ske i Folketingets næste samling i efteråret 2000. 
 
18.12.1. Forespørgselsdebatten den 11. maj 2000 

 
1129 F 49, 1999-2000. Anmeldt FF 5813; fremmet FF 6146; foretaget FF 7793. Forslag til vedtagelse forkastet. 
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Når jeg i denne afhandlings sammenhæng læser debatten, er det mest bemærkelsesværdige faktisk 
det, der ikke blev sagt. En privatisering af TV 2 nævnes slet ikke, skønt en forlængelse af TV 2’s 
frihed for at betale renter og henstand med afdrag på etableringslånet indgik som en del af 
medieaftalen. Ellers blev næsten alle dens elementer taget op. Selve forløbet i den centrale weekend 
var naturligvis på dagsordenen, men på det materielle plan var det især spørgsmålet om, hvad P4 og 
P5 skulle anvendes til, der fyldte op sammen med spørgsmålet om børneprogrammer og reklamefri 
zoner omkring dem. Licensstigningen på de 5% blev næsten ikke berørt. Den forhøjede afgift på 
TvDanmarks lokal-tv-stationer spillede en svag rolle, og det samme gjaldt spørgsmålet om DR2 
“ned på jorden” via digitaliseringen. Venstre forsøgte sig med en indsnævring af public service-
begrebet til det, de kommercielle stationer ikke vil bringe, og Jens Rohde tilføjede, at aftalen ville 
undergrave hele det private Internetmarked ved at give licensstøtte til DR og TV 2 til udvikling af 
Internetaktiviteter, men sådanne synspunkter stod partiet alene med. 
 
18.12.1.1. Om forløbet af medieforhandlingerne 
Debatten viste med stor tydelighed, at forligspartierne havde ønsket De Konservative med, at Brian 
Mikkelsen havde været fristet, da han ikke brød sig om smalle forlig på dette vigtige område, men 
at han havde holdt fast i aftalen med Venstre om fælles optræden. Han sagde: 
 
“[…] der er ikke mange opløftende ting i denne her aftale. Det beklager jeg meget, for Danmark har 
brug for et forlig, som rækker ud over 2004. Danmark har også brug for et bredt forlig, som flere 
partier kunne stå bag, så vi ikke heroppe fra talerstolen skulle stå og slå hinanden i hovedet med, at 
når vi nu kommer til om et år eller halvandet, så vil vi ændre det. Det er jo drønhamrende ærgerligt, 
og det skaber alt for meget ustabilitet og for mange problemer for markedet i dag. Vi synes forløbet 
har været ringe, dog må vi sige, at regeringen jo kan vælge de samarbejdspartnere, den selv vil. 
Indholdsdiskussionen er langt væsentligere, og der er indholdet bestemt ikke særlig godt”. 
 
Her er der langt hen til Jens Rohdes udsagn, der stadigvæk fastholdt, at “det her medieforlig er 
danmarkshistoriens største bluffnummer i både forhandlingsforløb og indhold, og jeg kan garantere, 
at Venstre ikke vil føle sig forpligtet af forliget, såfremt vi får flertal til at ændre på det efter næste 
valg”. 
 
Ministeren understregede sit ønske om flertal sammen med De Konservative: “I den weekend, hvor 
forliget blev lavet, var der også kontakter på kryds og tværs. Med undtagelse af enkelte ordførere 
var alle involveret, tror jeg, på den ene eller anden måde i løbet af weekenden. Der er intet odiøst 
ved det her forhandlingsforløb. Jeg ser forslaget til vedtagelse[1130] som et udtryk for, at der er 
nogle, der er lidt skuffede over, at de ikke er med til at gennemføre det og til at gennemføre nogle af 
de punkter i medieaftalen, som de kunne være enige i, f.eks. at der er to radiokanaler, der skal i 
udbud. Det er smadder ærgerligt ikke at få mulighed for at være med til at udmønte eksempelvis 
den del af aftalen. Det forstår jeg godt”. 
 
Peter Duetoft - mere åbent: 
 

 
1130 Teksten lød: »Folketinget skal i forbindelse med indgåelsen af det seneste medieforlig beklage regeringens 
forhandlingsform, herunder, - at partier, der var indbudt til forhandlingerne, ikke fik svar på de teknisk og politisk 
afklarende spørgsmål, som de var blevet opfordret til at stille, - at regeringen på intet tidspunkt i forhandlingsforløbet 
informerede de indbudte partier om sine skiftende udspil. Folketinget anerkender regeringens ret til at vælge sine 
politiske forhandlingspartnere og indgå politiske aftaler med hvem, den ønsker, men opfordrer regeringen til fremover 
at gøre brug af en mere anstændig forhandlingsskik.« 



 860 

“Jeg sætter jo så stor pris på hr. Brian Mikkelsen, og derfor er jeg da meget, meget ked af, at hr. 
Brian Mikkelsen ikke sidder med ved bordet de næste 4 år, når dansk mediepolitik skal aftales. Det 
havde jeg da gerne set, men det er altså ikke sådan. Så må vi andre slås for synspunkter, som hr. 
Brian Mikkelsen og jeg jo er meget enige om”. 
 
Der er heller ingen tvivl om, at det er Brian Mikkelsen, Duetoft hentyder til med denne 
bemærkning:  
 
“Det fører mig så til at sige, at noget af det, jeg er mest ked af, er, at jeg nu bliver nødt til at sige, at 
den diskussion [om udmøntning af aftalen] kan vi nu tage i forligskredsen, for i den forligskreds 
sidder der så ikke nogen af dem, jeg plejer at være gode venner med. Det er der så ikke noget at 
gøre ved. Det var deres valg, at de ikke ville gå med i et forlig, der klart, klart, klart går i borgerlig 
retning. Det er ærgerligt, men det betyder jo så, at vi i de næste 4 år må være det borgerlige 
brohoved og de borgerlige stemmer, der arbejder, og alt det her halløj i dansk mediepolitik, og det 
bliver så dét. Selve proceduren i forbindelse med forhandlingerne skal jeg sådan set ikke gøre noget 
ud af. CD kommer til de møder, vi bliver inviteret til. Hvis CD får indrømmelser og CD får 
synspunkter igennem, så siger vi ja, og så kan vi jo ærgre os over, at de kontakter, vi har til andre 
partier, åbenbart ikke har været stærke nok til at overbevise dem om, at de alligevel skulle gå med. 
Jeg skal nok lade være med at citere fra private samtaler, men der var bestemt partier, der i dag står 
uden for forligskredsen, som fik at vide, hvad der foregik i de forhandlinger, og som kunne være 
gået med, hvis de ellers havde haft lyst, men det havde de åbenbart ikke. Og de, der griner mest ved 
jo blandt andet, hvem det er, man ringede til”1131. 
 
Og Peter Duetofts nærmest absolutte afvisning af Venstres Jens Rohde kom frem på en måde, der 
ikke skabte nogen tvivl.  
 
Rohde havde stillet Duetoft det samme spørgsmål tre gange uden at få svar, men til slut sagde Peter 
Duetoft følgende: 
 
“[Det manglende svar] er såmænd et udtryk for, at jeg finder, at livet er for kort til at diskutere 
mediepolitik med hr. Jens Rohde. Vi har for mange gange oplevet hr. Jens Rohde fare op som en 
trold af en æske og drøne derudad med en masse fine, ideologiske flagskibe, og jeg husker stadig 
hr. Jens Rohdes totale ødelæggelse af medieforhandlingerne sidste år. Jeg har ikke nogen problemer 
med Venstres måde at føre politik på, men jeg kunne nu godt have tænkt mig - og det havde måske 
også givet et andet resultat - at tingene var blevet kørt på en anden måde, end de bl.a. blev sidste år. 
Vi har jo lov til at gøres vores erfaringer, og brændt barn skyr ilden, og jeg må da nok sige, at jeg 
mener ikke, det overhovedet er givtigt at diskutere mediepolitik med hr. Jens Rohde. Derfor har jeg 
i dag valgt at overhøre, hvad hr. Jens Rohde siger. Men jeg kan da sagtens svare på spørgsmålene, 
men det synes jeg ikke der er nogen anledning til, for det er jo kun endnu en gang at tage en runde 
af rene drillerier” 
 
18.12.1.2. Øremærkningen 
På trods af det kammeratlige møde i Kulturministeriet den 29. marts var der stadigvæk en vis 
usikkerhed om, hvor langt forligsteksten kunne forpligte TV 2 på børne-tv-området. Peter Parbo 
havde til Ekstra Bladet udtalt den 31. marts:  
 

 
1131 Ifølge Ritzau den 11. maj 17:00 havde Peter Duetoft, da han sagde dette fra talerstolen, “blikket stift rettet mod en 
forlegent smilende Brian Mikkelsen nede i salen”. 



 861 

“Vi kan godt komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at bruge færre penge end i dag på 
børne-tv. […] Vi læste forligsteksten sådan, at vi skulle bruge de 240 millioner på børne-tv, men det 
skal vi – ifølge ministeren – kun i det omfang, vi har råd til det. Det var på den måde ministeren 
reducerede vore udgifter med så stort et beløb”. 
 
Ekstra Bladet kontaktede derefter Socialdemokratiets medieforhandler, Søren Hansen og forelagde 
ham sagen, da ministeren ikke var at træffe. Jeg citerer fra bladet: 
 
“Søren Hansen er mildest talt forundret over [Peter Parbos] udtalelser.  – TV 2 skal bruge de penge 
på børne-tv, siger Søren Hansen. – TV 2-direktøren siger, han er blevet enig med ministeren om, at 
det skal de ikke. – Det er ikke afgørende, hvad han bliver enig med ministeren om. Det afgørende 
er, hvad der står i forliget. – Til det siger Peter Parbo, at Folketinget ikke kan bestemme, hvordan 
TV 2 skal bruge sine penge. – Det kan han jo sige, men hvis han ikke vil bruge pengene på den 
måde, vi har bestemt, så får han dem bare ikke” (jfr. afsnit 13.13). 
 
Søren Hansen lovede på den baggrund at tage kontakt til ministeren, og næste dag udsendte hun en 
ny pressemeddelelse med rubrikken “Tv2 skal rette sig efter aftale”: 
 
“’TV2 skal rette sig efter den nye medieaftale, på nøjagtig samme måde som tv-stationen har skullet 
rette sig efter den gamle. Men hvis stationen pludselig ingen penge har, må vi finde os i, at det går 
noget langsommere med at få indfriet alle medieaftalen hensigter, end vi havde ønsket os. Det er 
der absolut intet nyt i’. Det siger kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen på baggrund af en artikel i 
Ekstra Bladet i dag. […] ’Jeg hverken kan, skal eller vil godkende detaljer i TV2s programlægning. 
Det gælder ved dette medieforlig og som ved de tidligere, at politikerne lægger retningslinier for 
virksomhederne. Derefter er det op til virksomhederne selv at forvalte, så de lever op til disse 
hensigter […]. Vi er nødt til at vise forståelse for, at TV2 kan blive tvunget til at gennemføre 
hensigterne langsommere end ønskeligt, hvis deres økonomi virkelig skulle blive så sort, som de 
forudsiger. Alternativet er, at vi skulle give stationen flere penge, og det bliver der ikke tale om”. 
 
Under forespørgselsdebatten greb Venstres Esther Larsen fat i denne problematik: 
 
“Jeg synes, det var et meget interessant svar, at man ikke skal blande sig i programlægningen. Man 
pålægger altså borgerne at skulle betale 240 mio. kr. mere i licens under henvisning til, at man skal 
styrke TV 2's børneprogrammer, og bagefter siger man, at det kan man ikke blande sig i”. 
 
Senere sagde hun: “Er det muligt at få en bekræftelse på, at med hensyn til de 240 mio. kr. til 
styrkelse af TV2’s børneudsendelser, som optræder i aftalen, er det korrekt, at TV 2 har fået tilsagn 
om, at man ikke behøver at bruge dem til børne[-programmer]?”. 
 
Hertil svarede ministeren: 
 
“Så er der blevet spurgt: Kan vi nu være sikre på, at pengene bliver brugt til det, de skal bruges til, 
til film, til børneprogrammer osv. Og til det kan jeg kun sige: Der er akkurat lige så stor garanti for 
det, som der var i den gamle medieaftale. I den gamle medieaftale havde vi også øremærket nogle 
penge bl.a. til film. Men vi kan selvfølgelig ikke gå ind og blande os i programlægningen på de 
enkelte stationer; det forbyder hensynet til ytringsfriheden og hensynet til friheden på vores medier 
os selvfølgelig at gøre. Men det er lige så klart, at det ville være torskedumt af vores public service-
stationer, hvis de ikke gjorde det, de kunne, for at leve op til de ønsker, politikerne har formuleret, 
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ikke mindst fordi man er afhængig af, at der er et flertal af politikere, der om 4 år vil være med til at 
sætte licensmidler af til stationernes fremtid”. 
 
Godt nok en principfast udtalelse angående ytringsfriheden, men også en trussel på pengepungen. 
Og denne trussel skal blive udfoldet endnu mere tydeligt, jfr. senere. 
 
Det lovforslag, der skulle udmønte medieforliget 2001-2004 til lov, blev fremsat den 10. november 
2000 og kom til første behandling den 21. november. I perioden her op til havde Venstres 
(medie)politiske ordfører Jens Rohde sat et kraftigt angreb ind på ministeren angående TV 2’s 
forpligtelse til at anvende de 240 mio. kr. til børneprogrammer. 
 
Han stillede spørgsmål i Folketingets spørgetid den 25. oktober (S 169 og S 170), den 1. november 
(S 249) og den 15. november (S 359). 
 
Baggrunden var dels de tidligere citerede udtalelser, dels at det var kommet frem, at Elsebeth 
Gerner Nielsen den 31. marts havde skrevet således til bestyrelsesformanden for TV 2, Jens 
Bilgrav-Nielsen: 
 
“Efter medieaftalen øges TV2's licenstilførsel med 60 mio. kr. årligt med henblik på en styrkelse af 
TV2's børneprogrammer. Dette sker imidlertid primært med henblik på at kompensere TV2 for det 
indtægtstab, der følger af forbudet mod reklamer rettet mod børn” (Citeret i Spørgsmål 170, 
Folketinget den 25. oktober 2000). 
 
Elsebeth Gerner Nielsen beklagede i svarene til Rohde, at hun i nogle sammenhænge havde brugt 
ordet “kompensation”. Hun tilføjede: “ Jeg har beklaget det, og det har jeg selvfølgelig, fordi det, 
jeg skal henholde mig til, er den aftale, der er indgået mellem forligspartierne, og forligspartierne er 
CD, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Den aftale indgik vi den 28. marts 2000, og i den 
aftale forekommer ordet kompensation ganske enkelt ikke, og det hænger sammen med, vi ikke har 
drøftet kompensation” (spørgsmål 170). Og senere: 
 
“Jeg skal gerne gentage, at man efter min mening ikke kan tale om kompensation. Ved 
kompensation forstår man normalt, at et tab gøres op og erstattes krone til krone. Det er der ikke 
tale om i denne situation, hvorfor udtrykket ikke er brugt i medieaftalen og heller ikke burde være 
brugt af mig, bl.a. i brevet af 31. marts 2000 til TV 2’s bestyrelsesformand” (Spørgsmål S 360, 
Folketinget den 15. november 2000). 
 
18.12.2. Vedtagelse af loven 
Loven blev vedtaget den 15. december 20001132. De tre behandlinger i salen og de to betænkninger 
bragte ikke meget nyt frem. Kun to elementer forekommer mig væsentlige i afhandlingens optik, og 
de blev koblet sammen. 
 
18.12.2.1. Fastlæggelse af den statslige finansiering 
Her kommer Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen med et udsagn, som jeg senere skal inddrage i 
kapitel 21. 

 
1132 L 79, 2000-01. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Gennemførelse af 
Medieaftale 2001-2004 m.v.). Frem 10. november 2000, A 2170; som frem A 2089; 1. behandling FF 1526; betænkning 
B 280; 2. behandling FF 2515; tillægsbetænkning B 567; 3. behandling FF 2821. Som vedtaget C 337. Lov nr. 1272 af 
20. december 2000. 
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 “Der er faldet nogle bemærkninger om licensens størrelse. Det, vi har gjort i forligskredsen, det, vi 
har gjort i regeringen, er, at vi har sat os ned og gennemgået: Hvordan ser 
reklameindtægtsmulighederne ud de næste 4 år? Dernæst har vi set på: Hvad er det vi vil have? 
Hvad er det for nogle krav, vi vil stille til vores public service-virksomheder? Derefter har vi set på: 
Hvad mangler vi af penge for at kunne realisere det? På den baggrund er vi oprindelig blevet enige 
om at licensen skulle stige med 5 pct. Men vi har siden hen fundet ud af, at ved at forbedre 
inddrivelsen af licensen i forhold til erhvervsvirksomheder kan vi få flere penge ind. Vi regner med, 
at vi de næste 4 år kan få 240 mio. kr. mere ind, end vi oprindelig havde taget udgangspunkt i. Det 
betyder, at licensen næste år vil stige med 4,4 pct., i 2002 med 4,1 pct., i 2003 med 4,4 pct. og i 
2004 med 5 pct. Aktstykket herom er allerede fremsendt til Finansudvalget. Det betyder altså, at 
den licensnedgang, som vi skriver om i lovforslaget, allerede er en realitet, hvis der vel at mærke er 
et flertal for det i Finansudvalget” (jeg fremhæver). 
 
Det, der er på spil her - og i drøftelsen af kompensation ovenfor og nedenfor - , er spørgsmålet om, 
hvordan regering og Folketing fastlægger den statslige støtte til TV 2. Fastlægges den i forvejen 
efter klare og gennemsnitlige principper i forhold til opgavens løsning, eller er der tale om ad hoc-
tildelinger, hvis grundlag ikke kan ses af f.eks. konkurrenterne? Og er der kontrol med, at pengene 
bruges til formålet? Det er centralt i Kommissionens analyse af hele TV 2-ordningen (jfr. afsnit 
21.4.6). 
 
18.12.2.2. Men hvordan skal pengene bruges? 
Under debatten blev øremærkningen igen og igen bragt på bane og koblet sammen med den måde 
den statslige finansiering var fremkommet på. Og medens Elsebeth Gerner Nielsen i svarene til 
Esther Larsen og Jens Rohde under Forespørgselsdebatten havde fastholdt, at TV 2 “af hensyn til 
ytringsfriheden og hensynet til friheden på vores medier” selv kunne tilrettelægge programfladen, 
kunne det se ud til, at der nu var nuancer i den principfaste holdning hos ministeren og 
forligsdeltagerne. 
 
Peter Duetoft sagde således: 
 
“Jeg har jo været en af dem, der har sagt, at jeg aldrig i forhandlingerne har hørt noget om, at TV 2 
skulle have kompensation, fordi der blev ændret ved mulighederne for at sende børnereklamer, og 
det står jeg ved. Jeg har aldrig hørt det. Men jeg må jo så sige, at det, der ligger i aftalen, er, at TV 2 
skal have nogle penge for at styrke børneprogrammerne, og der vil jeg da godt i dag blot sige, at 
hvis vi i løbet af licensperioden i forbindelse med de rapporter [fra det nye Public Service Råd], der 
kommer om virksomheden, oplever, at TV 2 ikke styrker kvalitetsmæssigt eller mængdemæssigt sine 
børneprogrammer, så vil jeg gerne allerede nu annoncere, at vi i hvert fald rejser spørgsmålet om, 
hvorvidt den licensstigning og dermed overførsel af penge til TV 2, der ligger i forslaget, så skal 
fortsætte. De 60 mio. kr., de får om året, er for os bundet sammen med en styrkelse af 
børneprogrammer, og så kan de hyle og skrige nok så meget om, hvem der må blande sig i hvad. Vi 
har altså også et ansvar for de penge, vi er med til at kradse ind hos lyttere og seere, lige så vel som 
vi i øvrigt har det, når vi gør det med skatten, og derfor er det ikke bare en blankocheck, TV 2 får 
udbetalt. Det er bundet i den forstand, at vi godt vil se nogle resultater i en retning, som forliget 
dækker, og derfor gør det mig ked af det, når direktøren i TV 2 melder meget firkantet og meget 
kraftigt ud. Jeg håber, at hendes ord bliver gjort til skamme om et par år, når vi så gør regnskabet op 
og ser, at vi faktisk fik bedre og flere børneudsendelser ud af at give de her penge” (1. behandling af 
lovforslaget den 21. november 2000, jeg fremhæver). 
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Og senere sagde Duetoft: 
 
“Men jeg vil da godt sige, at det, der er aftalen, og det, vi kan gøre inden for reglerne, er, at vi kan 
bede TV 2 om at styrke de programmer, men vi har ingen mulighed for at gå ind og diktere deres 
programpolitik. Derfor er det, vi kan gøre, at vi siger: Pengene er beregnet til det, og når vi gør 
status efter et par år - og det bliver efter et par år, for det første år kan man jo ikke gøre det, for man 
kan ikke gøre det samtidig, men man må gøre det et halvt eller et år, efter at udsendelserne har 
været sendt - så må man naturligvis konstatere: Har de styrket børneprogrammerne, eller har de 
ikke gjort det? Og så er det, jeg har meldt, at såfremt de ikke har styrket børneprogrammerne, jamen 
så er den resterende del af licensperioden til diskussion, fordi så er pengene ikke blevet brugt til det. 
Vi har simpelt hen ingen legal mulighed for på forhånd at gå ind og diktere, hvad de penge skal 
bruges til, på den måde at vi simpelt hen beder om en programoversigt. Det er ikke muligt, fordi 
politikere jo ikke må blande sig i den slags”. 
 
Er dette respekt for TV 2’s ytringsfrihed og for mediernes frihed, eller er det en åbenlys trussel? 
Nok mest det sidste. Ministeren kunne nemlig tilføje: 
 
“Det er sådan, at Danmarks Radio og TV 2 skal leve op til intentionerne i medieaftalen. Som det 
fremgår af lovforslaget  - og dér tænker jeg på bemærkningerne til nr. 5 angående § 6  b - 
forudsættes det, at Danmarks Radio og TV 2 i tilknytning til public service-regnskaberne redegør 
for, hvorledes de har levet op til intentionerne. Skulle det således vise sig, at Danmarks Radio og 
TV 2, trods det at de økonomiske forudsætninger har været til stede, ikke lever op til intentionerne i 
medieforliget, er aftalepartierne enige om, at der vil kunne blive tale om at revurdere fordelingen af 
merprovenuet fra licensstigningerne”. 
 
Og det blev ikke ved disse udtalelser. Finansudvalget skulle, som loven påbyder, tilslutte sig 
licensens størrelse i 2001-2004 på grundlag Kulturministerens indstilling, og den 29. november blev 
aktstykke nr. 72 vedtaget med regeringens, CD’s og SF’s stemmer. Heri står der: 
 
“[…] aftalepartierne [har] besluttet, at der vil kunne ske en regulering af licensafgifterne og 
fordelingen af licensprovenuet mellem DR og TV 2 i lyset af, hvordan stationerne har levet op til 
intentionerne i medieaftalen. Folketingets Finansudvalg vil få forelagt eventuelle 
efterreguleringer” (jeg fremhæver). 
 
Sagt på godt dansk: Hvis Det nye Public Service Råd i sin beretning for, hvordan TV 2 og DR 
havde levet op til medieaftalens intentioner i 2001, påviste, at det ikke var tilfældet for én af 
virksomhedernes vedkommende, og – må man formode – hvis denne virksomhed ikke kunne 
fremlægge meget gode grund hertil, ville minister og Finansudvalg flytte rundt på den statslige 
finansiering.  
 
Her er det ønske om “krav, kontrol, angst og straf ”, som jeg omtalte i afsnit 18.9.8.1, tæt på at blive 
realiseret. Men det skete ikke, om end det ikke var med det daværende politiske flertals tilslutning. 
Folketingsvalget den 21. november 2001 skabte et nyt politisk flertal og en ny regering, og en af 
den nye Kulturministers første handlinger var at nedlægge Public Service Rådet, der således aldrig 



 865 

kom til at aflægge beretning for, hvor DR og TV 2 levede op til intentionerne1133. Spørgsmålet om 
sanktioner kom derfor ikke i spil i denne omgang. 
 
18.12.2.3. Notifikation af licensforhøjelsen? 
I tilknytning til debatten om forliget stillede Venstres Jens Rohde to vigtige spørgsmål, der dog 
aldrig blev besvaret. Rohde, der havde gode forbindeler til TvDanmark og Jesper Sehested Lund, 
var opmærksom på, at der kunne være et EU-aspekt i forligets bestemmelse om at forhøje licensen. 
Han spurgte derfor den 6. juni 2000 Kulturministeren, om licensforliget var notificeret i EU, og 
hvorvidt ministeren ville finde, at dette burde ske, hvis det ikke allerede var tilfældet (S 2908 af 6. 
juni 2000). Elsebeth Gerner Nielsen svarede, at forliget ikke var notificeret, men at ministeriet ville 
undersøge, om det var nødvendigt i forbindelse med udarbejdelse af selve lovforslaget og tilhørende 
bekendtgørelser. 
 
Den 25. oktober, efter lovudkastet lå klar, spurgte Rohde igen. Han henviste til, at BBC havde 
notificeret en forhøjelse af licensen og etableringen af nye ekstra tv-kanaler, og spurgte om ikke 
ministeren i forlængelse heraf ville gøre det samme1134. Kulturministeren svarede, at hun ville 
vende tilbage med en skriftlig redegørelse om denne del af loven (Spm. nr. S 169).  
 
Det skete dog aldrig. 
 
18.12.2.4. P4 til DR – som ventet 
Loven blev vedtaget den 15. december 2000, og allerede den 18. december sendte Kulturministeriet 
den fjerde, landdækkende radiokanal i udbud med ansøgningsfrist den 1. marts 2001. Her indkom 
seks ansøgninger med flere overraskende konstellationer. Det var 
 • DR 
 • Radio 1: Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten 
 • Radio Daisy: Bonnier Radio Danmark A/S 

• Radio.dk: Aller og Eurocast Rundfunk Beteiligungs GmbH, Berlin, Flensborg Avis og 
FunkBüro 

 • Radio PS: MTG, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og A-pressen 
 • P4: Nordisk Radio Reklame A/S, ejet af SBS Broadcasting 
 
Det nye Radio- og tv-nævn tildelte – som ventet – DR sendetilladelsen med start 1. april 20021135. 
 
18.13. Opsamling på kapitel 18 

 
1133 Public Service Rådet blev nedlagt ved L 134, 2001-2002 (anden samling). Forslag til lov om ændring af lov om 
radio- og fjernsynsvirksomhed. (Nedlæggelse af Public Service Rådet og DR's og TV 2's programråd samt ophævelse af 
visse lokal-tv-stationers forpligtelse til at betale afgift). Fremsat den 27. februar 2002, som frem A 3220, 1. behandling 
FF 3206, betænkning B 473, 2. behandling FF 5606, 3, behandling FF 5758, som vedtaget C 303. Lov nr. 259 af 8. maj 
2002. Se også Søndergaard 2004. 
1134 Rohde må have været meget velorienteret. Den sag, han henviser til, kan kun være Kommissionens Beslutning i 
sagen NN 88/98 BBC News 24, jfr. afsnit 16.6. Beslutningen blev vedtaget den 14. december 1999 og en kort formel 
oplysning blev trykt i EUT den 8. marts 2000 med henvisning til, at den fulde tekst ville blive lagt på Kommissionens 
hjemmeside. 
1135 Se 
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/landsdaekkende_regional/till
kanal4.pdf. De seks ansøgninger findes ikke på Radio- og TV-Nævnets hjemmeside, men i det analoge arkiv. Nu kopi i 
FM’s arkiv.  
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Kapitel 18 beskrev udviklingen fra, at de politiske partier havde opgivet at privatisere TV 2 i 
oktober 1997 og frem til vedtagelsen af den lov, der i december 2000 implementerede De smalle 
Medieaftale fra marts 2000. 
 
De fleste af de temaer, der kom i spil, var overtaget fra Den brede Medieaftal fra maj 
1996. Det gjaldt digitaliseringen af radio og tv, spørgsmålet om P4 og TV 2’s placering i det danske 
medielandskab. 
 
Hos alle politiske partier var der principiel støtte til digitalt radio og tv – det var jo 
fremtiden, som titlen var på den konference, Folketingets Kulturudvalg og 
Forskningsudvalg holdt i februar 2000. Der er dog usikkerhed om tempoet og i nogen 
grad om distributionsformen (satellit, kabel, terrestrisk) medens finansieringen var helt 
uafklaret. Folketingsflertallet vedtog udbygning af DAB i perioden og fastlagde 
principper for fordeling af sendemulighederne. DTT blev næsten vedtaget, men måtte 
afvendte en ekstra undersøgelse. Udbygningstakten ville under alle omstændigheder blive 
lav på grund af dårlige erfaringer med DTT i Storbritannien og Sverige og den mistro til 
Informationssamfundet, som dot.com-krisen udløste. 
 
Rådigheden over P4 kunne næppe være et centralt mediepolitisk problem, men blev 
det alligevel. Der var uenighed mellem de to regeringspartier. Socialdemokraterne ønskede P4 til 
DR som led i en koordineret styrkelse af DR’s programvirksomhed på radio. De Radikale ønskede i 
modsætning hertil, at TV 2 skulle få rådighed over P4 som bidrag til at omdanne stationen til en 
multimedievirksomhed, og for at styrke TV 2’s økonomi. Det var den almindelige mening, at der lå 
2-300 mio. kr. og ventede på radioreklameområdet. 
 
I modsætning hertil mente især Venstre, at P4 skulle drives som en kommerciel 
virksomhed, ejet af private. P4 skulle bryde DR’s monopol på landsdækkende radio, 
således som TV 2 havde brudt tv-monopolet. Her fandtes derfor klare politiske 
uenigheder, hvad der ikke nødvendigvis i politik fører til personlige fjendskaber. Men det 
skete i denne sag. Venstres mediepolitiske ordfører Jens Rohde løb i februar 1999 fra en 
aftale, der allerede var indgået mellem otte partier i Folketinget, og det skabte personlig 
bitterhed mellem ham og ministeren samt enkelte andre forhandlere. Sagen fik 
indflydelse på resultatet af de mediepolitiske forhandlinger i marts 2000, hvor regeringen 
og dens støttepartier bevidst holdt Rohde ude fra forhandlingerne. Men afvisningen af 
Venstre havde også storpolitiske motiver, der lå uden for mediepolitikkens snævre 
område. SR-regeringen stod svagt i meningsmålingerne, og valget til Folketinget 
nærmede sig. Kunne det lykkes socialdemokraterne og De Radikale at samle et eller flere 
af midterpartier om sig gennem politiske forlig og kompromisser, kunne regeringsmagten 
måske fastholdes efter et valg. CD fik derfor særbehandling i mediespørgsmålet, og 
regeringen tilbød De Konservative lignende vilkår. Det lykkedes dog ikke at splitte 
VKO-blokken, der endte med at stå uden for medieaftalen og derfor var fri til at udforme sin egen 
mediepolitik efter et folketingsvalg. Hvad Venstre og Konservative da også både 
lovede og truede med. 
 
TV 2/Danmark’s situation blev i perioden bare værre og værre – det gælder de 
økonomiske rammer, programpolitikken, det strategiske beredskab, forholdet til tv-regionerne og til 
politikerne.  
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Konkurrenterne fik en styrket økonomiske position. TV3’s og TvDanmarks penetration 
voksede i perioden 1997-99. TV3 gik fra 61% til 69% af husstandene, TvDanmark fra 
64% til 74%. De obligatoriske brugerafstemninger åbnede en guldåre for satellit-tv-stationerne. 
TV3 fik sandsynligvis mellem 150 og 175 mio. kr. ekstra i 1997, der i 1999 
for TV3 og TV3+ tilsammen blev øget til 300 mio. kr. Det muliggjorde ekstraordinære 
programindkøb af superligafodbold og damehåndboldlandskampe. TvDanmark 1 ville fra 
2000 få adgang til samme indkomstkilde, hvad TV 2 ikke havde. 
 
Men TV 2 svækkede også sin position gennem en række uheldige strategiske manøvre. 
TV 2/Danmarks beslutning i foråret 1998 om at opfylde sine public service-forpligtelser 
ved i primetime udelukkende at tilbyde gode, danske programmer til en bred seerskare, havde slået 
fejl i forhold til den afledte indtjening på tv-reklamerne. Hollywood havde ikke tabt, når det gjaldt 
om at nå den snævre målgruppe på 15-50 år, som mediebureauerne med stadigt mere præcise og 
velbegrundede krav efterspurgte. Resultatet blev farefyldt på flere måder. 
 
For det første valgte TV 2’s ledelse at gennemføre øjeblikkelige nedskæringer og 
personalefyringer. Det svækkede den særlige korpsånd, der siden starten i 1986 havde 
været en af TV 2/Danmarks største aktiver og ført til den seersucces, som der reelt ikke var 
økonomisk grundlag for. 
 
Da det for det andet så ud til, at det politiske flertal ikke ville øge licensen til TV 2 
drastisk, besluttede ledelsen logisk nok at satse på en mere kommerciel programflade, der 
kunne sikre indtjeningen via reklamesalget. Herved blev TV 2’s medfødte og usikre 
livsvilkår trukket frem i lyset – nemlig dilemmaet mellem på den ene side at være en 
(delvist) kommercielt finansieret tv-station, der på den anden side havde forpligtelser til 
at udsende et bredt programudbud af kvalitet til hele befolkningen. Kunne public service 
med andre ord finansieres kommercielt i et lille marked som det danske? Og ville der 
være tilstrækkeligt med licens til rådighed til at afveje manglerne, når landets anden store 
public service-institution (DR) ikke alene havde store ekspansionsplaner, men også havde 
besluttet sig for en kostbar udflytning til Ørestaden. Desuden ville den nødvendige 
stigning i kommercialiseringen af TV 2’s programflade føre til et tilsvarende fald i public 
service-legitimiteten og måske også støtten fra de politiske partier. 
 
For det tredje ændrede TV 2 sin salgsstrategi på tv-reklameområdet. TV 2 havde 
tidligere fastholdt sin position som markedsleder uden specielt aggressive salgsmetoder. 
Det blev nu ændret. Allerede i efteråret 1999 igangsatte TVR en hård kampagne ved at 
sænke priserne på de regionale reklamer, og med udsendelse af “TV 2’s Priser & 
Betingelser 2000” indførte TV 2 en række nye rabatformer (bl.a. 1:1- og 2:1-pakkerne), 
der for alvor pressede konkurrenterne. Det fik TvDanmark til at klage til Konkurrencestyrelsen1136. 
 
For det fjerde skabte TV 2/Danmarks kommercialisering af programfladen et 
modsætningsforhold til tv-regionerne, der havde en programpolitik og et seergrundlag, 
der ikke honorerede TV 2/Danmarks nye kurs. Det skærpede de modsætninger, der længe 
havde eksisterende mellem Kvægtorvet og regionerne, hvad der var galt nok, men det 
blottede også hele TV 2-systemts strategiske rådvildhed. TV 2’s officielle oplæg til de 

 
1136 Klagen blev ikke færdigbehandlet af konkurrencemyndighederne inden for det tidsrum, der undersøges i 
afhandlingen, og den fik ingen indflydelse på forløbet frem til, at privatiseringen blev opgivet i april 2005, fordi sagen 
ikke blev endelig afgjort.  Jeg omtaler den mere detaljeret i afsnit 20.4.3. 
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mediepolitiske forhandlinger havde reelt kun haft to punkter: P4 til TV 2 og en digital 
tv-kanal til regionerne. Regionerne havde arbejdet hårdt for at præsentere og udvikle 
planer for den nye digitale, terrestriske tv-kanal, men samtidigt forberedte direktionen i 
TV 2/Danmark sig i stedet for en ekstra analog tv-kanal i samarbejde med lokal-tv-stationerne og en 
ny satellit-tv-kanal for ungdommen. Resultatet blev satellitkanalen, der 
indholdsmæssigt og distributionsmæssigt var en umulighed for TV 2-regionerne. De stod 
tilbage med uopfyldte ønsker om mere sendetid og flere penge til programmer. 
 
Privatiseringen var på beslutningsplan lagt i mølpose i perioden, alene på grund af 
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsens klare modstand. Men i de politiske drøftelser 
mellem partierne, dagbladene, de kommercielle konkurrenter og DR stod den højt på 
dagsordenen. Der blev fremlagt flere delvist nye argumenter, hvoraf jeg vil fremhæve 
disse: 
 
• DR mente, at de samlede krav, som DR og TV 2 havde til et medieforlig var 
velbegrundede, men at der ikke var politisk vilje til at finansiere opfyldelsen af dem. To 
svækkede og økonomisk svage public servicestationer var værre end én stærk. Én måtte 
derfor miste den statslige finansiering – nemlig TV 2, der skulle privatiseres og overlades 
til kræfternes frie spil uden forpligtelser. 
• Venstre anførte, at TV 2 havde mistet sit økonomiske fundament før udsendelserne 
begyndte, da andre kommercielle udbydere løb med dele af reklamekronerne. TV 2 har 
således ikke økonomi til at være en public service-station og må derfor privatiseres. 
Implicit ligger der i denne tankegang, at public service er det, markedet ikke kan levere, 
og at TV 2 derfor ikke kan finansiere sin public service-forpligtelser på et kommercielt 
grundlag. 
• Berlingske Tidende skrev som flere andre, at TV 2 ikke kunne overleve som 
virksomhed, hvis de kostbare public service-krav skulle opfyldes. Derfor var en 
kommerciel tilværelse uden ekstra krav det eneste rigtige. 
• Flere socialdemokrater mente, at konkurrencen mellem to public servicestationer havde 
medført et forfladiget programudbud hos begge. Konkurrence skulle derfor stoppes, DR 
beskyttes og TV 2 fritages for public service-kravene. Tv-regionerne skulle i stedet have 
TV 2’s licenspenge, så de ikke blev berørt af evt. svigtende kommercielle indtægter. 
• Morgenavisen Jyllands-Posten anførte, at TV 2 via licensmidler kunne udkonkurrere 
dagbladene på Internettet, og at TV 2 derfor skulle miste statsstøtte og privatiseres, så TV 
2 og dagbladene kan konkurrere på lige vilkår. 
 
TV 2’s særlige programindhold optræder ingen steder i argumentationen for en 
privatisering. Der var hverken tale om en kritik af dets evt. manglende kvalitet eller et 
positivt ønske om et indhold af en helt anden type. At TV 2’s public service-krav var et 
ønske om et særligt indhold, blev aldrig behandlet af privatiseringstankens fortalerne, der 
tvært imod så public service som unødvendigt udgiftskrævende og den statslige 
finansiering som en konkurrenceforvridende hindring for udfoldelse af et kommercielt 
marked. 
 
Men netop det særlige indhold var kernen i begrundelsen for TV 2’s fortsatte status som 
offentlig ejet public servicestation, jfr. den republikanske demokratimodel. Målet var ikke at sikre 
et stort udvalg af tv-stationer, men at sikre konkurrence på et særligt indhold, et public service-
indhold. Og i denne periode vokser interessen og vilje hos politikerne til at fastlægge dette indhold 
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langt mere detaljeret end tidligere. I tilknytning til Kulturministerens ønske om et reklamehelle 
omkring børneudsendelser bevilger SR-regeringen med tilslutning fra forligspartierne TV 2 240 
mio. kr. til sikring af kvaliteten i børneprogrammerne. En art øremærkning, der følges op af trusler 
om sanktioner, hvis de opstillede indholdskrav ikke honoreres. Et særlig nyoprettet Public Service 
Råd skal kontrollere dette. 
 
Til slut vil jeg fremhæve et kampmiddel, som TV 2’s modstandere for alvor begyndte at 
anvende i denne periode, og som i de følgende år skulle blive afgørende for TV 
2/Danmarks skæbne – nemlig klager over påståede brud på love og regler. Kampen om 
seerne og de statslige og kommercielle indtægter foregår herefter ikke bare ved hjælp af 
gode programmer, målgruppetænkning og vel tilrettelagte programflader, men i stigende 
omfang også med juridiske midler i form af trusler, klager og sagsanlæg. Det er sagt, at 
for et moderne filmselskab er det ikke afgørende at have gode instruktører, men smarte 
revisorer. Og for tv-branchen ser det ud til, at det afgørende ikke er gode programmer, 
men dygtige advokater. 
 
I afsnit 21.4.3 vil jeg genoptage fortællingen om TvDanmarks ihærdige forsøg på at stække TV 2 
med sådanne midler, men her vil jeg blot erindre om, at TvDanmark bestemt ikke var alene om at 
bruge dem. 
 
• DR henviste til, at en programkoordinering mellem DR og TV 2 ville være 
konkurrenceforvridende, og at EU-Kommissionen ville eller burde gribe ind. 
• Flere anførte, at P4 af hensyn til EU-Kommissionen ikke kunne tildeles TV 2 uden 
udbud. 
• Danske Dagblades Forening havde bedt Rigsrevisionen undersøge, om TV 2 bryder loven ved at 
reklamere for sig selv i reklameblokkene. 
• Danske Dagblades Forening ville via sin europæiske udgiverforening søge at rejse en EU-sag 
imod Danmarks støtte til TV 2’s internetaktiviteter og ønskede at inddrage Jubii i klagen. 
• Jubii klagede til Konkurrencestyrelsen over TV 2’s internetaktiviteter. 
 
Men den vigtigste klage skulle komme fra TvDanmark. Herom i kapitel 21. 
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Kapitel 19. Statsstøttereglerne, status 2001 
 
Dette kapitel er en opdatering af statsstøttereglerne, således som de blev fortolket af Domstolen ved 
udgangen af 2001, kort før VK-regeringen tiltrådte. Ud over Domstolens stillingtagen inddrages 
den Procedureforordning, som Rådet for Den europæiske Union havde udstedt den 22. marts 1999, 
og det reviderede Transparens-Direktiv, Kommissionen havde vedtaget den 26. juli 2000. Som det 
var tilfældet i kapitel 11 og kapitel 15 redegør jeg kun for de ændringer, der var foretaget i forhold 
reglerne senest blev gennemgået. 
 
19.1. Er statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse statsstøtte eller 
kompensation? 
Efter dommen den 15. marts 1994 i sagen C-387/92 Banco Exterior de España var Domstolens 
tolkning, at statslig finansiering af en tjeneste af almindlig økonomisk interesse var statsstøtte, jfr. 
afsnit 15.1. Denne tolkning blev senere bekræftet af Retten i Første Instans i dommen T-106/95 
FFSA, Sml. 1997 II-229 med dom af 27 februar 1997. Og igen i T-46/97 SIC, Sml. 2000 II-2125 af 
10. maj 2000. Domstolen dømte endvidere i overensstemmelse hermed i dommen C-332/98 CELF 
af 22. juni 2000, Sml. 2000 I-4833. Tolkningen lå således fast. 
 
Men den 22. november 2001 blev spørgsmålet om statsstøtte contra kompensation igen vendt på 
hovedet. Det skete i dommen C-53/00 Ferring, Sml. 2001 I-9067.  
 
Udgangspunktet for sagen var, at den franske stat havde pålagt fabrikanter af lægemidler en afgift 
på de lægemidler, som de solgte direkte til franske apoteker, medens grossister, der havde en 
offentlig forpligtelse til at ligge inde med en passende mængde lægemidler, som de inden for en 
begrænset tidsfrist skulle kunne levere til lokale apoteker, ikke var pålagt denne afgift. Denne 
forpligtelser medførte imidlertid ekstra omkostninger for grossisterne (præmis 25). Afgiften skulle 
stille de to leverandører af lægemidler til apotekerne i samme konkurrencesituation. Da den franske 
stat ikke havde lagt afgiften på grossisterne, og derved undladt at opkræve en skattelignende afgift, 
fik grossisterne en fordel, sammenlignet med fabrikanterne. Og da staten herved gav afkald på en 
indkomst, var der tale om anvendelse af statsmidler. Det blev ikke anfægtet, at den forpligtelse, 
grossisterne var pålagt, var en tjeneste af almindelig økonomisk interesse.  
 
Den internationale lægemiddelproducent Ferring mente, at afgiften var ulovlig, og anlagde derfor 
sag ved en fransk ret med henblik på at få den allerede betalte afgift tilbage. Retten stillede derefter 
præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen. 
 
Domstolen slog først fast, at afgiften på det direkte salg, der ikke påhviler grossisterne, i praksis 
udgør en fordel for disse (præmis 20). Det kunne derfor se ud til, at ordningen rummede statsstøtte 
til grossisterne. Spørgsmålet var derefter, om kvalificeringen af ordningen som statsstøtte kunne 
udelukkes som følge af de særlige forpligtelser til at levere en tjeneste af almen økonomisk 
interesse, som grossisterne var pålagt. Domstolen henviste til ADBHU-dommen fra 1985 (C-240/83 
af 7. februar 1985, jfr. afsnit 11.9.2), og i forlængelse heraf fremkom den med denne betragtning: 
Hvis den afgift på det direkte salg, som fabrikanterne er pålagt, svarer til de faktiske merudgifter, 
som grossisterne har som følge af deres forpligtelse, kan den omstændighed, at grossisterne ikke 
skal betale afgiften “betragtes som vederlag [fransk original “contrepartie”] for de erlagte ydelser 
og følgelig som en foranstaltning, der ikke udgør statsstøtte i den forstand, hvori udtrykket er 
anvendt i traktatens artikel 87” (præmis 27). 
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Det betyder med andre ord, at hvis der er balance mellem udgifterne til levering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse og den statslige finansiering, er der ikke tale om statsstøtte, men 
om at staten giver “et vederlag” for ydelsen. Der er tale om kompensation. 
 
Men hvad nu, hvis størrelsen på dette vederlag overstiger udgifterne? Så må der være tale om 
statsstøtte, og det næste spørgsmål er da, om ordningen kan erklæres for forenelig statsstøtte efter 
undtagelsen i artikel 86, stk. 2? For at denne undtagelse fra statsstøtteforbuddet kan godkendes af 
Kommissionen, kræves det, at anvendelsen af statsstøttereglerne retligt eller faktisk hindrer 
opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet udbyderen af tjenesten. Eller sagt på en anden 
måde: for at en statsstøtte efter artikel 86, stk. 2 kan erklæres for forenelig, skal støtten være 
nødvendig for at tjenesten kan leveres. Domstolen konkluderer således: “Hvis det således viser sig, 
at [grossisterne] opnår en fordel ved ikke at være underlagt afgiften på det direkte salg af 
lægemidler, der overstiger de merudgifter, som de må afholde for at opfylde den forpligtelse til 
offentlig tjeneste, som de er pålagt ved national lovgivning, kan denne fordel for så vidt angår den 
del, der overstiger de nævnte merudgifter, under alle omstændigheder ikke betragtes som værende 
nødvendig for, at disse erhvervsdrivende kan varetage deres særlige opgave” (præmis 32). 
 
Hvis udgifterne svarer til vederlaget, er der tale om kompensation. Hvis vederlaget er større end 
udgifterne, er den del, der overstiger dem, statsstøtte, der er uforenelig. 
 
Som nævnt i Indgangen til Del II og i afsnit 15.1, gælder Domstolens tolkning af statsstøttereglerne 
fra reglerne blev indført, og TV 2-loven fra 1986 indeholdt derfor ikke statsstøtte, hvis den statslige 
finansiering ikke oversteg udgifterne til levering af public service broadcasing. Umiddelbart ville 
det være vanskeligt at afgøre, om det var tilfældet, men hvis de ikke gjorde det, ville et 
tilbagebetalingskrav ikke have gyldighed. Ordningen skulle ikke være anmeldt til Kommissionen 
og standstill-kravet gjaldt ikke. 
 
Skulle man beregne, hvor stor den statslige finansiering var, ville det være nødvendigt at slå fast 
hvilke statsmidler, der var anvendt til finansieringen. Jeg har tidligere i afsnit 11.4 analyseret mig 
frem til, at overskuddet fra TV 2 Reklame A/S var statsmidler, der via TV 2-fonden blev tilført TV 
2. Men spørgsmålet om licensens karakter var ikke afgjort på Domstoleniveau, men blev det nu1137.  
 
19.2. C-379/98 PreussenElectra, afsagt 13. marts 2001 
Denne dom indgår i TV 2’s historie som svar på, om licens til TV 2 er anvendelse af statsmidler. 
Baggrunden var, at et elforsyningsselskab, Schleswag AG, via lov var forpligtet til at købe 
elektricitet, der var fremstillet i dets forsyningsområde fra vedvarende energikilder, til en 
mindstepris, der lå over en den reelle økonomiske værdi. Dette skete for en mængde el, der 
udgjorde ca. 15% af selskabets omsætning. Ud over dette aftog Schleswag el fra PreussenElektra. 
Denne merbetaling, der var en fordel for producenterne af vedvarende energi, måtte imidlertid ikke 
væltes over på de endelige forbrugere, men skulle fordeles via en særlig lovfastlagt ordning på alle 
el-leverandører, herunder PreussenElektra. PreussenElektra skulle derfor betale Schlewag et større 
beløb, der delvist dækkede merbetalingen. Omend ordningen således udgjorde en fordel for 
producenten af vedvarende energi, var det ikke en statsstøtteordning, fordi den ikke omfattede 
midler, som staten havde kontrol med, og som den kunne disponere over, selvom pengestrømmen 
var lovreguleret. 
 

 
1137 Kommissionen havde kvalificeret licens som statsmidler i Beslutningerne om Kinderkanal og Phoenix samt om 
BBC News 24, se afsnit 16.4 og 16.6. 
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Denne dom kan kombineres med en anden dom fra 16. maj 2002, nemlig C-482/99 Stardust 
Marine, Sml. 2002, I-4397, hvor præmis 37 lyder således: “For det andet bemærkes, at det fremgår 
af Domstolens praksis, at artikel 87, stk. 1, EF omfatter alle økonomiske midler, som den offentlige 
sektor faktisk kan anvende til at støtte virksomheder, uden at det har nogen betydning, om disse 
midler til stadighed udgør en del af statens formue. Det er ikke nødvendigt, at de beløb, som er 
anvendt til den pågældende foranstaltning, tilhører statskassen, men det er tilstrækkeligt til at anse 
dem for statsmidler, at de til stadighed er under de offentlige myndigheders kontrol og dermed står 
til rådighed for de kompetente nationale myndigheder […]”. 
 
Kulturminister H. P. Clausen sagde i Folketinget den 29. april 1986 (sp. 10391): “Det, vi taler om 
her, er ikke et statsfinansieret TV 2. Tværtimod er det et TV 2, som kommer til at forløbe uden for 
det statslige finanssystem”. Dermed mente han, at finansieringen af TV 2 ikke var en del af 
finansloven, og det var delvist korrekt (jfr. afsnit 10.121138). Licensen blev opkrævet af Danmarks 
Radio, og dens størrelse blev bestemt af Kulturministeren efter aftale med Finansudvalget. 
Kulturministeren bestemte desuden, hvor stor en del, der skulle gå til DR og til TV 2. Han havde 
således dispositionsret over licensmidlerne. De tilhørte ikke statskassen, men de stod alligevel til 
rådighed for de danske myndigheder. Dette i modstrid med PreussenElectra-sagen, hvor staten på 
intet tidspunkt rådede over midlerne. På denne baggrund må det konstateres, at den danske licens 
var statsmidler. 
 
19.3. Procedureforordningen   
Den 22. marts 1999 udstedte Rådet for Den europæiske Union en Procedureforordning, der 
fastlagde reglerne for anvendelse af artikel 881139. I princippet var denne en kodificering af den 
praksis, der var udviklet af Kommissionen og Domstolen, jfr. afsnit 4.5 og 4.6. Men et par punkter 
skal præciseres. 
 
19.3.1. Tidsrammer 
Den indledende Undersøgelsesprocedure skal ved anmeldt støtte afsluttes inden to måneder efter, at 
anmeldelsen anses for fuldstændig (artikel 3, stk. 5). Den formelle Undersøgelsesprocedure skal så 
vidt muligt afsluttes inden for 18 måneder (artikel 7, stk. 6). Når Kommissionens Beslutning om at 
åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure er offentliggjort i EUT, skal interesserede parter havde 
mulighed for at indsende bemærkninger inden for en måned. 
 
19.3.2 Påbud om indstilling eller foreløbig tilbagebetaling af støtte 
Når Kommissionen åbner Den formelle Undersøgelsesprocedure imod en ny støtteordning, skal 
udbetaling af støtten stoppe. Men Kommissionen har også mulighed for at kræve udbetalingen 
standset i andre tilfælde. Kommissionen kan – efter at have givet Medlemsstaten mulighed for at 
komme med bemærkninger – påbyde Medlemsstaten at indstille ulovlige støtteforanstaltninger dvs. 
en støtte, der ikke er notificeret. Og Kommissionen kan endelig kræve eventuel ulovlig støtte 
foreløbigt tilbagebetalt, indtil Kommissionen har vedtaget en Beslutning om støttens forenelighed 
(artikel 11, stk. 1 og stk. 2). 
 
19.3.3.Tilbagebetaling af støtte 

 
1138 Staten stillede garanti for lån, der kunne anvendes af den centrale bestyrelse til at dække mangler i TV 2-fonden, og 
en sådan garanti belastede statens finanser. 
1139 Rådets Forordning nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 
88”, i EFT 1999/L 83/1 af 27. marts 1999. 
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Hvis Kommissionen beslutter, at en ulovlig støtte er uforenelig, bestemmer den, “at den 
pågældende medlemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at kræve støtten 
tilbagebetalt fra støttemodtageren […]. Kommissionen kræver ikke tilbagebetaling af støtten, hvis 
det vil være i modstrid med et generelt princip i fællesskabslovgivningen” (artikel 14, stk. 1). 
 
19.3.4. Offentliggørelse af Beslutninger 
Artikel 26 rummer bestemmelser om offentliggørelse af Beslutninger. Stykke 1 bestemmer, at 
Kommissionens Beslutning efter Den indledende Undersøgelsesprocedure i resuméform skal 
offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende med en oplysning om, at det er muligt at få 
en kopi af Beslutningen i dens autentiske sprogudgave. Hvis Kommissionen imidlertid har besluttet 
at indlede Den formelle Undersøgelsesprocedure, bestemmer stykke 2, at hele Beslutningen i den 
autentiske sprogudgave skal offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og i de 
sprogudgaver, der ikke har det autentiske sprog som deres, skal der tilføjes et dækkende resumé på 
sproget for den pågældende udgave. Og endelig skal Kommissionens Beslutning efter Den formelle 
Undersøgelsesprocedure offentliggøres fuldstændigt i alle sprogudgaver. 
 
Disse bestemmelser er vigtige, hvis en konkurrent ønsker at klage til Retten i Første Instans over en 
Beslutning, som Kommissionen har taget i en statsstøttesag. Her gælder bestemmelserne i EF-
traktatens artikel 230, stk. 5. Det fremgår heraf, at klager skal indgives “inden to måneder, efter at 
retsakten, alt efter sin art, er offentliggjort eller meddelt klageren eller, i mangel heraf, senest to 
måneder efter, at klageren har fået kendskab til den”, jfr. afsnit 4.7. 
 
Det er denne offentliggørelse, der henvises til i Procedureforordningen. Fristen på de to måneder 
begynder derfor ikke at løbe fra det tidspunkt, hvor Kommissionen vedtager en Beslutning, men 
først efter, at Beslutningen er trykt i De europæiske Fællesskabers Tidende – enten i sin fulde 
udstrækning eller i resumeform. Da Danmark i 2004 satte TV 2/Danmark A/S til salg, besluttede 
myndighederne, at køberne skulle indsende deres bud to måneder efter, at Kommissionen havde 
godkendt rekapitaliseringen. Men da var ankefristen ikke udløbet, da Beslutningen endnu ikke var 
offentliggjort i De europæiske Fællesskabers Tidende, jfr. afsnit 23.4.4. 
 
19.4. Transparensdirektivet 
Kommissionen havde den 26. juli 2000 ændret på Transparensdirektivet1140, så det herefter også 
omfattede de offentlige virksomheder, der var pålagt at udføre en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse. Det betød, at også udgifter til DR’s og TV 2’s levering af public service broadcasting 
skulle kunne indrapporteres til Kommissionen efter Direktivets retningslinjer. Målet var at skabe 
gennemskuelighed i de økonomiske forbindelser mellem de offentlige myndigheder og de offentlige 
virksomheder, så det blev muligt at se hvilke midler, staten stillede til rådighed, og at se, hvordan 
disse midler faktisk blev anvendt. Dette kræver analytisk regnskabsførelse med klar adskillelse 
mellem statslige indtægter og indtægter fra kommerciel aktivitet samt fordeling af udgifterne 
mellem de forskellige aktiviteter. Kommissionen inddrog disse principper i 2001-Meddelelsens 
punkt 49-56, jfr. afsnit 16.10. I Danmark førte det til Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige 
adskillelse mellem DR's og TV 2's public service virksomhed og anden virksomhed, BEK nr. 740 af 
21. august 2001. Direktivet og Bekendtgørelsen inddrages i Kommissionens TV 2-beslutning. 
 

 
1140 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/52/EF af 26. juli 2000 om ændring af direktiv 80/723/EØF om 
gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder, EUT 
2000/L 193/75 af 29. juli 2000.  
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19.5. TV 2 og statsstøttebestemmelserne i 2001 
Kapitel 15 sluttede med en konstatering af, at TV 2 i 1996 virkeligt havde ’bad standing’ i forhold 
til EU’s bestemmelser om statsstøtte. Statslig finansiering af tjenester af almindelig økonomisk 
interesse var statsstøtte, og public service broadcasting var en sådan tjeneste. Støtten kunne være 
forenelig, hvis en række betingelser, der fandtes i artikel 86, stk. 2, var opfyldt. For TV 2 var status 
imidlertid den, at selv en positiv Beslutning fra Kommissionen om forenelighed ikke kunne sikre 
virksomhedens fortsatte eksistens. Statsstøtten var nemlig ikke anmeldt til Kommissionen, før den 
blev taget i brug, og støtteordningen var derfor ulovlig. Og ulovlig statsstøtte skulle i princippet 
betales tilbage, hvis der blev anlagt en sag herom ved en national domstol. 
 
Ferringdommen fra den 22. november 2001 ændrede imidlertid på denne situation. Statslig 
finansiering af public service broadcasting var nu ikke længere statsstøtte, men kompensation. En 
kompensationsordning skal ikke anmeldes til Kommissionen, før den ibrugtages, og den kan derfor 
ikke være ulovlig. Umiddelbart skabte dette sikkerhed for TV 2s fortsatte drift, men der var 
betingelser. Den statslige kompensation måtte ikke overstige de faktisk udgifter til opfyldelse af den 
pålagte opgave. Havde TV 2 fået for mange penge, således at der forelå “overkompensation”, blev 
den statslige finansiering konverteret til statsstøtte, der på grund af den manglende notifikation var 
ulovlig. TV 2’s finansiering, der havde skabt problemer for virksomheden og de danske 
myndigheder lige fra den første dag, beholder derfor sin plads i fortællingens centrum. 
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Udgang på Del VI – Nedturen 1997-2001 
 
Del VI beskrev perioden fra Den brede Medieaftale blev indgået i 1996 til implementeringen af Den 
smalle Medieaftale i december 2000. Desuden førte den udviklingen i EU’s statsstøtteregler frem til 
november 2001. 
 
Kapitel 16 beskæftigede sig først med vedtagelse af Protokollen om public service broadcasting, der 
er en del af Amsterdam-Traktaten. Tankerne bag Protokollen blev især fremført af medlemmer af 
Europa-Parlamentet, og årsagen var medlemmernes frygt for konsekvenserne af de mange klager 
fra private tv-selskaber over den statslig finansiering af de gamle public service broadcastere. Og 
blot det, at Kommissionen var gået i gang med at undersøge finansieringen, skabte yderligere 
bekymring i de tyske delstater, der frygtede, at Kommissionen på denne måde kunne få indflydelse 
på det indhold, de tyske public service-stationer skulle udsende. Sammen med bl.a. Belgien og 
Sverige forhandlede Tyskland derfor – trods bl.a. Kommissionens modstand – Protokollen igennem 
ved indgåelse af Amsterdam-Traktaten i juni 1997.  Protokollen blev senere af Medlemsstaterne og 
lobbeorganisationen EBU anset for en art “frihedsbrev”, der gav carte blance til, at de kunne 
definere, organisere og finansiere deres nationale tv-stationer, så længe disse skulle levere tjenester 
af almindelig økonomisk interesse. Tjenesterne skulle imødekomme samfundets demokratiske, 
sociale og kulturelle behov og ikke opfylde individuelle behov. De havde også som opgave at 
bidrage til opretholdelse af mediepluralismen, hvad der implicit betyder, at de ikke kan afvises fra 
et marked, fordi der i forvejen befinder sig private aktører på det. Imidlertid måtte størrelsen på 
deres finansiering ikke ændre konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider imod den 
fælles interesse. Og denne afvejning skal Kommissionen foretage. I praksis betyder det, at 
overkompensation og krydssubsidiering ikke kan anerkendes. 
 
Amsterdamprotokollen om public service broadcsting er uden tvivl det vigtigste og mest positive 
EU-dokument om tv som en tjeneste af almindelig økonomisk interesse – set fra Medlemsstaternes 
side. De private, kommercielle tv-stationer opgav dog ikke deres modstand imod den statslige 
finansiering af de nationale tv-virksomheder, og de fortsatte med nye klager og sagsanlæg mod 
Kommissionen for passivitet i forhold til deres klager.  
 
I det hele taget var Kommissionen under et voldsomt pres i perioden 1997-2001. 
Konkurrencedirektoratet formulerede overraskende nok i oktober 1998 et diskussionspapir, hvori 
det forsøgte at tiltage sig retten til at undersøge forholdet mellem definition og finansiering af 
public service broadcasting, hvad der kunne være blevet katastrofalt for de dualt finansierede 
stationer som TV 2. Dokumentet blev straks fejet af bordet af Medlemsstaterne, der fulgte det op i 
Ministerrådet med en art “reprimante” til Kommissionen og en klar støtte til public service 
broadcasting. 
 
Kommissionen led flere store nederlag. Den blev dømt tre gange for passivitet af Retten i Første 
Instans, i september 1998 (T-95/96 Telecinco), i juni 1999 (T-17/96 TF1) og i maj 2000 (T-46/97 
SIC). Hele Kommissionen måtte træde tilbage i marts 1999 pga. beskyldninger om korruption og 
dårlig ledelse. Det strømmede ind mere flere klager over ulovlig og uforenelig statsstøtte, ved 
udgangen af perioden lå der klager over forholdene i ti Medlemsstater, som Kommissionen ikke 
havde truffet Beslutning om. Desuden kom der opfordringer fra Det europæiske Råd, der ønskede 
generelle kommissionsdokumenter om tjenester af almindelig økonomisk interesse, hvad 
Kommissionen ikke kunne levere. Og i Europa-Parlamentet fremsatte medlemmerne en næsten 
uendelig strøm af spørgsmål til Kommissionen om dens langsommelighed eller passivitet på dette 
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vigtige område. Alt dette førte til, at Kommissionen omsider i november 2001 udsendte en 
Meddelelse, hvori den redegjorde for den fremgangsmåde, der ville anvende, når den traf 
Beslutninger om foreneligheden af statsstøtte til public service broadcasting. Det fremgik heraf, at 
den ville se med milde øjne på definition af opgaven, kun hvis den fandt “manifeste fejl” ville den 
skride ind. Ellers ville den godkende en “bred” definition, der pålagde broadcaseteren at udbyde en 
alsidig og mangfoldig programflade og opnå et vist seertal. Dens hovedindsats ville angå 
finansieringen, hvor overkompensation og krydssubsidiering ville stå i centrum. 
 
Kapitel 17 og kapitel 18 redegjorde for den parallelle udvikling i Danmark. Som det fremgik af Den 
brede Medieaftale var to spørgsmål skudt til hjørnespark: Skulle TV 2 privatiseres? Og hvem skulle 
få rådighed over den fjerde radiokanal, P4? 
 
Kapitel 17 beskrev forsøgene på i 1997 at omdanne TV 2/Danmark til et aktieselskab med henblik 
på senere at gennemøre en hel eller delvis privatisering. Argumenterne for privatiseringen var både 
økonomiske, programmæssige og ideologiske.  
 
På det økonomiske område havde Kulturministeren i sommeren 1995 oplyst, at ministeriet ikke 
anså det for muligt, at TV 2 kunne afdrage etableringslånet, og Rigsrevision havde desuden 
anbefalet, at TV 2 blev omdannet til et aktieselskab, hvor i det mindste dele af etableringslånet blev 
indskudt som ansvarlig aktiekapital. Imidlertid havde en styregruppe med repræsentanter for 
Kulturministeriet, Finansministeriet og Kammeradvokaten i sommeren 1996 afvist en omdannelse 
af TV 2/Danmark til et A/S med mindre økonomien blev stærkt forbedret. Det kunne ske ved øgede 
reklameindtægter eller øget licens, men netop en licensøgning og dermed en stærkere statslige 
finansiering anså styregruppen det for vanskeligt at få Kommissionens godkendelse af. Og øgede 
reklameindtægter lå ikke lige for, tvært imod. Den netop tilladte networking for lokal-tv og den 
øgede penetration for satellit-tv ville vanskeliggøre TV2’s indtjening på reklame-tv-markedet. 
Situationen syntes låst, så længe staten var eneejer. 
 
Når det gjaldt det programmæssige, blev den manglende koordinering af DR’s og TV 2’s 
programudbud hårdt kritiseret, både i den brede offentlighed og i en videnskabelig rapport. “Boxing 
was fighting boxing”. Skulle et alsidigt og mangfoldigt public service-udbud sikres permanent, var 
der tilsyneladende kun to muligheder. Enten at slå DR og TV 2 sammen til en mastodont-
virksomhed, hvor en programkoordinering kunne tvinges igennem af en stærk bestyrelse. Men 
netop en så stor og stærk statslig institution var politisk set en umulig tanke. Den anden løsning var 
at samle alle de statslige midler hos DR med to tv-kanaler og fratage TV 2 statsstøtten samt public 
service-forpligtelsen. Her var TV 2-regionerne imidlertid et stort problem. De kunne umuligt 
finansiere sig selv via reklameindtægter, hvorfor de måtte have licens. Det lå da lige for at flytte 
dem til DR, men af sendetekniske årsager kunne det ikke lade sig gøre. DR’s VHF-sendernet kunne 
ikke regionaliseres, og et bytte af de to sendernet angå ministeriet for umuligt.  
 
Det tredje argument for en privatisering var ideologisk. I denne optik var staten for stor på det 
elektroniske medieområde, den private sektor for lille. En frigørelse af TV 2/Danmark fra statens 
ejerskab via en privatisering ville ændre forholdet. Men hvis TV 2-regionerne med stærk statsstøtte 
stadigvæk skulle placere deres programmer på TV 2/Danmarks programflade, - og det var den 
eneste realistiske mulighed - opstod en statsstøtteproblematik. Værdien af at have de regionale 
programmer liggende måtte ifølge embedsmændenes vurdering neutraliseres via betaling fra TV 
2/Danmark til staten, da der ellers blev tale om statsstøtte, som Kommissionen sandsynligvis ikke 
ville anse for forenelig. Men økonomiske beregninger viste, at i så fald ville et TV 2/Danmark ikke 
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blive overskudsgivende, hvis virksomheden stadigvæk skulle levere public service broadcasting. En 
privatisering af TV 2/Danmark af ideologiske årsager ville sandsynligvis føre til et ringere dansk 
programudbud.   
 
Men en fastholdelse af TV 2/Danmark på statens hænder med fortsat statsstøtte var heller ikke uden 
problemer. Som nævnt kunne den gældende TV 2-konstruktion ikke opfylde de økonomiske 
forudsætninger for 1986-loven. En forøget statsstøtte var nødvendig. Men var dette politisk set 
realistisk? Og var faren da ikke, at resultatet af en fortsat statsseje ville blive to underfinansierede 
og ukoordinerede public service-virksomheder? 
 
Resultatet af de politiske forhandlinger i sommeren og efteråret 1997 blev, at en privatisering blev 
blokeret, uden at TV 2 økonomiproblemer blev løst, og at TV 2-konstruktionen derfor måtte humpe 
videre i statslige regi i det mindste indtil, den gældende medieaftale udløb den 31. december 2000. 
 
Kapitel 18 fulgte udviklingen i andet store uløste spørgsmål i 1996-medieaftalen: hvad skulle der 
ske med muligheden for at skabe et P4, som der var stor interesse for. Kulturministeriet havde sendt 
radiokanalen i en art udbud, og i september indkom der tilkendegivelser fra virksomheder, der 
ønskede rådighed over kanalen, der ville få adgang til reklamefinansiering, dog ikke hvis DR fik 
den. Det var den almindelige mening, at der lå små 300 mio. reklamekroner og ventede på den nye 
ejer. 
 
Der var tilkendegivelser fra fire grupperinger med forskellige motiver og uens politisk opbakning. 
DR ønskede kanalen for at kunne indholdsdifferentiere sit samlede radioudbud over fire kanaler. 
DR havde støtte fra Socialdemokratiet. TV 2/Danmark havde to begrundelser. Dels ville 
virksomheden sprede sig over hele det elektroniske medieområde og herunder bryde DR’s 
radiomonopol, dels ville den have P4 af økonomiske årsager. En øget indtjening i koncernen var 
højest nødvendig. TV 2/Danmark fik støtte fra den radikale Kulturminister. TV 2-regionerne havde 
imidlertid også meldt sig som mulig ejer af den nye radiokanal. De var tydeligvis ikke tilfredse med 
de begrænsede udfoldelsesmuligheder, deres strengt afmålte plads gav på TV 2/Danmarks 
programflade. Opbakningen kom fra de regionale repræsentantskaber. Endelig var der flere private, 
danske og udenlandske medieselskaber, der ønskede rådighed over P4, som de anså for et stærkt 
økonomisk aktiv. De borgerlige partier anført af Venstre støtte deres ønsker. 
 
DR havde allerede under Medieudvalgets forhandlinger skabt alliance med private 
medievirksomheder, og dette blev nu udbygget med kontakter til dele af Venstre. Kunne der via en 
fornyet frekvensplanlægning, hvor ubrugte lokale sendemuligheder blev inddraget, skabes plads til 
endnu en landsdækkende radiokanal på private hænder, kunne DR’s monopol på radionyheder 
brydes, og DR kunne ved samme lejlighed få rådighed over P4. En sådan plan fik bred politisk 
opbakning fra alle de partier, der var med i 1996-medieaftalen, men i sidste øjeblik sprang Venstre 
fra en aftale, som alle andre mente var indgået. Da alle havde vetoret, var planen og aftalen død, og 
spørgsmålet om rådighed over P4 var igen udskudt, nu til indgåelse af en medieaftale for 2001-
2004. Det skabte stærk personligt mistillid mellem Venstres forhandlere, ministeren og venstre side 
i Folketinget - en mistillid, der senere i forløbet skulle få omfattende konsekvenser. 
 
Parallelt med disse trakasserier pressede digitaliseringen af radio- og tv-mediet sig på. 
Internationale forhandlinger om frekvensfordeling var igangsat, og Danmark måtte sikre sig en 
gunstig position, hvad der forudsatte en national handlingsplan på området. Indførelse af digitalt 
terrestrisk tv ville skabe mange nye landsdækkende sendemuligheder. For DR gav det mulighed for 
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at få DR2 “ned på jorden” og dermed tilgængelig for alle husstande, men for TV 2/Danmark var 
fremtiden ikke så lys. Dels markerede TV 2-regionerne, at de var interesserede i et få deres egen, 
digitale tv-kanal, hvad der uundgåeligt ville svække deres samarbejde med TV 2/Danmark, dels 
ville de mange nye landsdækkende sendemuligheder give adgang for private, sandsynligvis stærke 
udenlandske spillere. De kunne presse TV 2/Danmark på reklameområdet og ville desuden råde 
over abonnementsbetaling, hvad TV 2 ikke gjorde, og som næppe ville være i samklang med public 
service-forpligtelsen. 
 
Socialdemokratriet og De Radikale, der efter valget i 1998 dannede regering med det spinkles 
mulige flertal, var indbyrdes uenig om mediepolitikken, hvad der også svækkede TV 2’s position. 
Socialdemokratiet bakkede stadigvæk mest op om DR, ja enkelte af partiets mediepolitiske 
ordførere ønskede ligefrem TV 2/Danmark solgt til private. De Radikale var internt uenige og 
støttede mest helhjertet TV 2. Den radikale Kulturminister havde derfor stort besvær med at samle 
regeringspartierne om udspil til et medieforlig for 2001-2004, og det lod længe vente på sig. Det 
gav plads til et initiativ fra Venstre, der i sommeren 1999 fremlagde en ny tilgang til 
mediepolitikken. Hidtil havde det været den almindelig synsvinkel på DR og TV 2, at der var tale 
om offentlige institutioner med centrale demokratiske, kulturelle og sociale forpligtelser. Nu indtog 
Venstre det standpunkt, at der i stedet for en passiv kulturpolitisk tilgang skulle anlægges en aktiv 
erhvervspolitisk vinkel.  Og her var da problemet for TV 2, at institutionen som virksomhed stod 
svagt. Finansieringen belastede borgerne, public service-forpligtelserne var kostbare og reelt 
umulige at opfylde. Kun i privat eje kunne TV 2 som virksomhed klare sig, og kun sådan kunne TV 
2 succesfuldt konkurrere med de andre private virksomheder. 
 
I de afsluttende mediepolitiske drøftelser kom Venstres synspunkter dog ikke i spil, idet regeringen 
simpelthen ikke inviterede partiet med til de afsluttende forhandlinger med den begrundelse, at 
Venstre tidligere var løbet for indgående aftaler og i øvrigt havde outrerede synspunkter. Resultatet 
blev en medieaftale mellem SR-regeringen, SF og CD, der bevarede DR og TV 2 på statens hænder, 
mens hele den borgerlige opposition stod uden for – og dermed med mulighed for efter et valg at 
skrotte den gældende aftale og indgå en ny. 
 
For TV 2 var situationen ved udgangen af 2000 faretruende. Digitaliseringen ville blive kostbar og 
skabe forøget konkurrence. Forholdet til TV 2-regionerne var dårligt. Disse havde søgt om egen 
analog radiokanal og egen digital tv-kanal; TV 2/Danmark havde selv arbejdet med tre muligheder 
for en ny tv-kanal og valgt den, der udelukkende TV 2-regionernes deltagelse. DR blev mere og 
mere aggressiv i forhold til TV 2 og havde nu klare alliancer med politiske og kommercielle 
kræfter, der ønskede en privatisering af TV 2 og samling af al statsstøtte hos DR. TV 2’s økonomi 
havde det heller ikke for godt. Medieaftalen for 2001-2004 havde givet en licensforøgelse, men 
etableringslånet lå stadigvæk indefrosset som en trussel, og der var fortsat et krav fra staten om, at 
TV 2 skulle fastholde en egenkapital af betydelig størrelse. Desuden indeholdt udmøntningen af 
medieaftalen en risiko for, at licenstildelingen kunne ændres i DR’s favør, hvis TV 2 ikke opfyldte 
de pålagte forpligtelser. 
 
Endelig havde TV 2’s konkurrenter taget et nyt mediepolitisk middel i anvendelse – klager eller 
trusler om klager. DR mente således, at krav om programkoordinering mellem TV 2 og DR ville 
bryde med EU’s konkurrenceregler. Tildeling af P4 til TV 2 uden offentligt udbud burde meldes til 
EU-Kommissionen. Danske Dagblades Forening ville have Rigsrevisionen til at undersøge TV 2’s 
egenreklame. Samme forening ville via den europæiske udgiverforening rejse en EU-sag mod TV 
2’s aktiviteter på Internettet. Jubii klagede til Konkurrencestyrelsen over TV 2’s internetaktiviteter. 
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Og endelig havde SBS i april 2000 klaget til Kommissionen over ulovlig og uforenelig statsstøtte til 
TV 2 – med skæbnesvangre konsekvenser. Herom i Del VII. 
 
I al denne elendighed viste kapital 19, at udviklingen i fortolkningen af EU’s statsstøtteregler var til 
gunst for TV 2. Domstolen havde den 22. november 2001 igen ændret sin tolkning af Traktatens 
statsstøttebestemmelser. Siden 1994 var det fast retspraksis hos Retten og Domstolen, at statslig 
finansiering af levering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse var statsstøtte, der skulle 
notificeres, og at den ydede støtte i princippet skulle tilbagebetales, hvis den ikke var godkendt af 
Kommissionen i en endelig Beslutning. Nu dømte EF-Domstolen i Ferring-sagen (C-53/00 
Ferring), at statslig finansiering var kompensation, hvis finansieringen svarede til de udgifter, der 
blev brugt til at levere tjenesten. Og kompensation skal ikke notificeres og kan derfor ikke være 
ulovlig, hvorfor tilbagebetaling ikke kan komme på tale. Meget gunstigt for TV 2. 
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Indgang til Del VII 
 
I Del VII afslutter jeg den lange fortælling om forsøgene på at skabe et privat, dansk TV 2 og EU’s 
rolle i den forbindelse. Fremstillingen omfatter her årene 2002-2005. 
 
Kapitel 20 gennemgår de mediesystemiske dimensioner som de var i 2002, da VK-regeringen med 
støtte fra Dansk Folkeparti principbesluttede at sælge TV 2/Danmark. 
 
I kapitel 21 fremlægger jeg udviklingen i EF-Domstolens fortolkninger af Traktatens 
statsstøttebestemmelser og de Beslutninger om public service broadcasting, Kommissionen traf i 
perioden 2002-2004. 
 
Endelig afslutter jeg fortællingen ved i kapitel 22 minutiøst at følge VK-regeringens forsøg på at 
sælge TV 2 og den blokering, den daværende tolkning af EU’s statsstøtteregler udløste. Det viser 
sig her, at de tre parallelle udviklinger – forsøg på at skabe et privat, dansk TV 2; Domstolens 
tolkning af statsstøttereglerne; og Kommissionens behandling af nye statslige finansieringer af 
public service broadcasting – støder sammen med katastrofale konsekvenser for privatiseringen. 
Regeringen havde flertal i Folketinget til at sælge TV 2/Danmark A/S, otte interesserede købere 
havde meldt sig, men alligevel endte regeringen med at annullere salget. Hvorfor?  
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Kapitel 20. De mediesystemiske dimensioner 2002   
 
I dette kapitel skal de mediesystemiske dimensioner beskrives, som de var i 2002, da den borgerlige 
VK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti indgik forlig om at sælge TV 2/Danmark, jfr. senere i 
Kapitel 22. Der er tale om en a jour-føring af beskrivelsen i kapitel 14 af forholdene i 1996. Derfor 
skal jeg først redegøre for de mediesystemiske positioner på mediemarkederne, dernæst for de 
mediesystemiske relationer i form af politisk parallelisme, hvorefter den journalistiske 
professionalisme og statens rolle gennemgås. Til slut omtales de udviklinger, der var sket inden for 
EU, og om har betydning for TV 2-historien. Statsstøttereglerne, som de var i 2001, blev beskrevet i 
kapitel 19. 
 
20.1 Mediemarkederne 
Det er igen markederne for dagblade, radio, tv, film og teletjenester, der skal gennemgås. 
 
20.1.1. Dagspressen 
Antallet af hovedblade var fortsat faldende, men faldet var stagneret efter 1996. Der var nu 34 blade 
tilbage, syv blev udgivet i hovedstaden, 27 i provinsen, jfr. tabel 20.1. 
 
Tabel 20.1. Antallet af hovedblade i København, Provisen og hele Danmark 1986, 1996, 2002.  Efter Dansk 
Oplagskontrol 1987, 1997 og 2003, andet halvår. 
 
 
  Kbh. Provins Hele landet 
1986  9 37 46 
1996  8 30 38 
2002  7 27 34 
 
Også oplagene var for nedadgående, i forhold til 1986, da TV 2 blev etableret, var næsten en halv 
million eksemplarer forsvundet på hverdage. Og da husstandenes antal var støt stigende, var 
forholdet mellem antal husstande og dagblade nu ændret fra 0,85 til 0,56. Næsten halvdelen af 
husstandene købte ikke en hverdagsavis, jfr. tabel 20.2. 
 
Tabel 20.2. Oplagsudviklingen på hverdage for blade, udgivet i København og provinsen samt hele landet 1986, 1996 
og 2002 i 1.000. Kilde som tabel 20.1 og Danmarks Statistik. 
 
  Kbh. Provins Hele landet Antal husstande Oplag/husstande  
1986  914 944 1858  2183  0,85 
1996  738 880 1618  2381  0,68 
2002  615 774 1389  2459  0,56 
 
Tabel 20.3 og 20.4 viser som tidligere, at der ikke fandtes landsdækkende dagblade. 
Københavneraviserne udgjorde i 2002 ¼ af de aviser, der blev solgt i provisen, men ingen af dem 
havde en dækningsprocent i udvalgte bladdistrikter på mere end otte. Det store provinsblad, 
Morgenavisen Jyllands-Posten, solgte omvendt næsten ingen ting i hovedstadsområdet. Hvis man 
igen regner denne avis som ikke-lokal, var kun godt halvdelen af de aviser, der solgtes i provinsen, 
lokale.  
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Tabel 20.3. Oplagsfordelingen på hverdage i provisen 1986, 1996 og 2002. Kilde som tabel 20.1. 
 
Tal i 1.000   1986 1996 2002 
Lokale dagblade   821 708 597  
Jyllands-Posten   112 172 177 
Hovedstadsblade   396 327 302 
I alt    1329 1207 1076 
Hovedstadsblade i %  30 27 28 
 
Tabel 20.4. Dækningsprocenter i husstande for “landsdækkende” hverdagsaviser i 1986 og 2002 i udvalgte 
bladdistrikter. Kilde som tabel 20.1. 
 
  Ber.Tid.  B.T.  EB  JP  Pol. 
  1986 2002 1986 2002 1986 2002 1986 2002 1986 2002 
Storkøbenhavn 15 12 18 7 19 7 2 4 16 11 
Lolland-Falster 3 2 7 4 8 5 0 3 3 2 
Fyn med øer 1 1 5 2 7 3 5 5 3 2  
Østjylland 1 1 5 3 7 3 11 14 3 2 
Nordjylland 1 0 4 2 6 3 7 7 2 1 
Vestjylland 1 0 4 2 6 3 8 8 2 2 
 
De officielle læsertal gik også tilbage. Ifølge Andersen 2005 var tallet i 1996 78% i 2002 71%, men 
så kom gratisaviserne og bragte tallet op til 75%. 
 
Nedgangen i oplagene og den lille reduktion i antal havde ikke ført til dannelse af større dagblade i 
hovedstaden, jfr. tabel 20.5. 
 
Tabel 20.5. Oplagsudviklingen af de københavnske dagblade 1996-2002 i 1.000 og i %. Kilde som tabel 20.1. 
 
   1996  2002  absolut    i % 
Aktuelt   35.963  ophørt  -  -    
Berlingske Tidende 154.160   141.593  -12.567  -8 
B.T.   156.452  117.108  -39.344  -27 
Børsen   40.653  61.246  +20.593  +51 
Ekstra Bladet  170.626  117.707  -52.919  -31 
Information  21.543  20.717  -826  -4 
Kristeligt Dagblad 15.467  20.390  +4.923  +32 
Politiken  143.015  136.470  -6.545  -5 
Samlet i København 737.879  615.231  -122.648  -17 
 
Bortset fra Aktuelt, der lukkede i 2001, er det de små dagblade, der har klaret sig bedst. B.T. og 
Ekstra Bladet fik de største tab, tilsammen mistede de 28% af oplaget.    
    
Den mest markante nedgang i antallet af aviser var sket i provinsen – fra 37 i 1986 til 27 i 2002. Af 
tabel 20.6 fremgår det yderligere, at det var de mellemstore og de store provinsaviser, der forsvandt 
eller blev reduceret i oplag. 2/3 af provinsens dagblade havde et oplag på under 20.000 
eksemplarer, og de var derfor økonomisk svage. På trods af, at alle provinsaviserne var lokale 
monopoler, var deres dækning i udgivelsesbyerne for de fleste under 50%, kun to var over, Morsø 
Folkeblad og Bornholms Tidende. 16 af de 27 lå under 33%. Især var det galt i de store byer: 
Aarhus med 20%, Randers med 22%, Esbjerg med 29%, Odense med 33%, og Aalborg med 34%. 
 
Tabel 20.6. Antal blade i provinsen fordelt efter oplagets størrelse. Kilde som tabel 20.1. 
    1986  1996 2002 
Under 10.000   8 7 8  
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10.000-20.000   11 8 10 
20.000-30.000   9 6 3 
Over 30.000   9 8 6 
I alt    37 30 27 
 
Der findes igen kun sparsomme oplysninger om dagbladenes økonomi. Men Danske Dagblades 
Forening har på hjemmesiden i en årrække offentliggjort “Branchenøgletal”1141, og disse tal findes i 
næsten identisk udgave i Betænkning 1445/2004 med samme kilde, og i 
Reklameforbrugsundersøgelserne findes data for annonceomsætningen hos bl.a. dagblade og gratis 
ugeaviser. 
 
Tabel 20.7. Data for danske dagblade efter Betænkning 1445/2004 tabel 2.1 og Branchenøgletal 2000-2002 i mio. kr. 
 
    2000  2001  2002 
Avissalg    3.735  4.026  3.910  
Annoncesalg   4.717  4.491  3.981 
Andet salg   1.609  1.722  1.768 
Indtægter i alt   10.060  10.240  9.659 
Resultat af primær drift  155  133  - 131 
Årets resultat   82  120  -181 
Resultat i % af indtægterne 0,8  1,2  -1,9 
Egenkapital   2.069  2.356  2.198 
Aktiver    6.040  6.197  6.104 
Soliditetsgrad   34,3  38,0  36,0  
 
Tabel 20.8. Annonceomsætningen for udvalgte medietyper 2000-2002, absoluttet tal i 1.000 og i % af den samlede 
medieomsætning, efter Dansk Oplagskontrol 2003a: 
 
    2000   i %  2001   i%  2002   i % 
Dagblade   3.335   29  2.983   27  2.697  26 
Gratis ugeaviser   2.225  19  2.255  20  2.097  20 
Tv    1.823  16  1.747  16  1.675  16 
Internet    316     3   310     3   408     4 
Total annonceomsætning  11.478   11.043   10.357 
 
Branchens samlede økonomi var langt fra tilfredsstilende. Årsresultatet var i 2000-2001 omkring 
1% af omsætningen, og i 2002 endda negativ. Soliditetsgraden kunne lige gå an, men heller ikke 
mere. 
 
Annonceomsætningen i tabel 20.7 er inkl. tallene fra de dagbladsejede gratis ugeaviser, mens de er 
skilt ud i tabel 20.8. Dagbladenes andel af den samlede reklameomsætning var nedadgående – fra 
29% til 26%, og inden for bladenes egen økonomi var reklameindtægternes andel faldet fra 47% til 
40%. I alt gik dagbladenes annonceindtjening ned med 19% fra 2000 til 2002. De gratis ugeaviser 
holdt imidlertid stillingen. Og det var måske en af grundene til introduktionen af en helt ny 
bladtype: gratisaviserne. Den første – MetroXpress, udgivet af MTG, der også ejede Viasat-gruppen 
– udkom den 3. september 2001 og blev omdelt i København og snart også i Aarhus, hvorefter Det 
berlingske Officin et par uger senere søsatte sin Urban. I Aalborg udsendte Nordjyske Medier 
gratisavisen 10 minutter. Hermed var en bladkrig på gratisaviser sat i gang, der kom til at koste især 
Det berlingske Officin mange penge. 
 

 
1141 Disse findes ikke længere på nettet for denne periode. Nu i FM’s arkiv. 
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Diversiteten på dagbladsmarkedet var fortsat stor. I hovedstaden udkom omnibusaviser, 
sensationsaviser, og nicheaviser til de veluddannede. Og netop i 2001 tilkom gratisaviserne. I 
provinsen fandtes lokale monopolaviser. På grund af Post Danmarks forpligtelse til at omdele alle 
abonnementsaviser var disse i princippet landsdækkende, men som det er vist, havde de store 
københavneraviser svage dækningstal uden for hovedstadsområdet, skønt de solgte omkring 
halvdelen af deres aviser i provinsen. Og de lokale monopolaviser havde så godt som intet salg 
uden for deres udgivelsesbladdistrikt. Bortset fra fremkomsten af den nye avistype, gratisaviserne, 
er selve strukturen og diversiteten bemærkelsesværdig konstant, hvis man sammenligner 1960, 
1986, 1996 og 20021142. 
 
På ejerskabssiden var der få ændringer1143. Mest bemærkelsesværdig var Det berlingske Officins 
opkøb af en række provinsaviser igennem 1990erne. I 1991 fusionerede Jydske Tidende og 
Vestkysten til JydskeVestkysten med Berlingske som ejer af 50%. Året efter købte Officinet fire af 
de bergske blade, Dagbladet Holstebro-Struer, Viborg Stifts Folkeblad, Thisted Dagblad og 
Ringkjøbing Amts dagblad. Kort tid derefter videresolgte Berlingske halvdelen af ejerskabet til de 
tre stiftstidender, som man havde et annoncesamarbejde med. Endelig købt Officinet i 1998 Aarhus 
Stiftstidende og fusionerende den med Randers Amtsavis, som man i forvejen ejede. Koncernen 
kontrollerede således helt eller delvist ni dagblade samt Weekendavisen, men på det redaktionelle 
område var samarbejdet meget svagt. Provinsaviserne fortsatte deres lokale tilknytning, og det 
fælles stof fyldte ikke meget.  Bag opkøbsstrategien lå frygten for, at Morgenavisen Jyllands-Posten 
skulle vokse i hovedstadsområdet, hvor Berlingske tjente størstedelen af sine penge, jfr. Minke 
2008. Derfor skulle Morgenavisen Jyllands-Posten presse på sin hjemmebane i provinsen. Den 
anden koncern i hovedstaden, Politikens Hus, forholdt sig i ro, indtil den meget overraskende indgik 
danmarkshistoriens største avisfusion med Morgenavisen Jyllands-Posten. Men det skete først i 
2003. 
 
I provisen var flere mindre blade slået sammen ejermæssigt, men fortsatte som selvstændige aviser. 
Det gjaldt for Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis, Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis, Holbæk 
Amts Venstreblad/Kalundborg Folkeblad, Næstved Tidende/Sjællands Tidende, Vejle Amts 
Folkeblad/Fredericia Dagblad. Kun ét sted havde opkøb og sammenslutninger ført til en virkelig 
stærk spiller, nemlig i Nordjylland, hvor Nordjyske Medier sad på alle printudgivelser og desuden 
var aktiv på både radio- og tv-området, jfr. afsnit 18.2. 
 
20.1.2. Radio 
I 2002 havde mediesystemets radiodel tre geografiske niveauer – landsdækkende, regionalt og 
lokalet, samt fire sendeteknikker – AM, FM, DAB og web-radio. Om sendeteknikken, se afsnit 
20.1.5. 
 
Landsdækkende radio 
DR havde i 2002 rådighed over den nye landsdækkende radiokanal, P4, jfr. afsnit 18.12.3. DR 
omdøbte den dog til P2, og P2 til P4. P4 var altså de regionale radiostationer. DR rådede stadigvæk 
over de landsdækkende FM-kanaler P1og P3 samt langbølge og mellembølgefrekvenserne. Dertil 
kom, at DR startede otte regulære DAB-kanaler pr. 10. oktober 2001, DR klassisk, DR Plus, DR 

 
1142 Der havde været små forsøg på at starte nye dagblade, men de fleste var uprætentiøse med undtagelse af Dagen, der 
modtog 7,1 mio. fra Dagspressens Finansieringsinstitut og fik kautioner for 4. Mio. kr. Avisen udkom i 40 dage i 
oktober-november 2002 med et oplag på 16.500.  
1143 Kilder til det følgende er Betænkning 1445/2004 og Jørgensen 2016. 
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Nyheder, DR Jazz, DR Rock, DR Soft, Demokrati og DR Skum (DR 2003a, s. 10). Der var ikke 
andre landsdækkende radiokanaler i Danmark. Udbuddet og forbruget ses i tabel 20.9 og 20.10. 
 
Tabel 20.9. Udbud af landsdækkende analog og digital radio i timer 2002, efter DR 2003a. 
 
   2002  Nyheder  Aktualitet og debat 
Analogt   I alt   
DR total   31.670  7.946  16.293 
P1   8.760  576  2.689   
P2   8.760  407  353 
P3   8.760  596  138 
M/L-bølge  5.390  4.067  76 
Digitalt   57.792  n.a.  n.a. 
DR A+D i alt  113.704  7.946  16.293 
 
Siden 1986 var DR’s udbud vokset betydeligt, idet både P1, P2 og P3 nu var døgnradioer. Hertil 
kom de nye DAB-kanaler. Men det samlede forbrug af DR’s kanaler var faldet, mest for P3 mens 
P1 havde øget lidt, både i tid og dækningsprocent, se tabel 20.10 og senere tabel 20.12. 
 
 
Tabel 20.10. Ugentligt forbrug på hverdage af landsdækkende analog radio i 1985 og 2002. Personer over 12 år. 
Kilde: Gallups kvartalsopgørelser for 2002 (http://www2.tns-gallup.dk/nyhedscenter/statistik/radio-lyttertal/lyttertal-
2002.aspx) og tabel 9.6. 
 
  Antal i 1.000 % af befolkningen Minutter   Andel af lytning i % 
  2002  1985 2002  1985 2002  1985 2002 
P1  901  18 20  66 70  9 6 
P2 kultur 545  n.a. 12  n.a. 32  n.a. 2 
P2 klassisk 290  n.a. 6  n.a. 12  n.a. 1 
P3  2262  77 50  595 271  57 20 
 
Tabel 20.11. Daglig lytning til Radioavisen 1998, 2000, 2002. Tal i 1.000. Personer over 12 år. Kilde som tabel 20.10 
 
   1998  2000  2002 
Morgen kl. 6-9  2.456  2.300  2.203 
Kl. 12   1.122  991  943 
Kl. 17   658  586  593 
Kl. 18.30  295  106  89 
Kl. 23   114  75  63 
 
Morgenradioaviserne blev hørt af omkring halvdelen af befolkningen, dog med nedadgående 
tendens: fra 56% i 2000 til 49% i 2002. 
 
Regional radio 
DR havde i 2002 på P4 ni regionale radiostationer, der tilsammen sendte 23.253 timer, hvoraf 1.199 
timer blev sendt på P1, P2 og P3 (DR 2003a, s. 19). Hver regionale station sendte således 2.450 
timer i gennemsnit, svarende til næsten syv timer dagligt, hvoraf knap halvdelen lå i 
morgentimerne. Lyttertallene ses i tabel 20.12, hvor dækningsprocenterne er sammenholdt med 
1986-tallene. 
 
Tabel 20.12. Lyttertal på hverdage i 1.000 i 2002 og dækning i 1986 og 2002 i % . Kilde som i tabel 20.10 og tabel 9.8 
 
    Lyttertal   Dækning Dækning 
    2002  2002  1986 
Københavns Radio  606  36  31   
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Regionalen Næstved  223  29  53 
Bornholms Radio   26  68  n.a.   
Radio Fyn   168  27  41 
Radio Syd   215  29  66 
Kanal 94, Vejle   119  26  48 
Radio Midt & Vest  176  31  45 
Østjyllands Radio   204  25  44 
Nordjyllands Radio  176  39  62 
P4 total    1.912  34  44 
 
I gennemsnit lyttede 1/3 af befolkningen over 12 år til den regionale radio, eller næste to millioner 
personer. Bornholms Radio lå klart øverst i dækningstal, men hovedstadstallene for 2002 er også 
værd at bemærke. Det er ikke normalt at indbyggerne i landenes hovedstad lytter så meget 
til ’deres’ radio. Om end lyttertallene for 2002 er gode, og skønt sendetiden var udvidet fra godt to 
timer dagligt i 1986 til syv timer i 2002, var der tale om en kraftig nedgang i dækningen. Årsagen 
var uden tvivl fremkomsten af professionelle, kommercielle lokale og regionale radioer, jfr. tabel 
20.13.  
 
Formelt set fandtes der ikke private regionale radioer, men ANR (Alle nordjyder Radio), der blev 
drevet af Nordjyske Medier, havde en dækning på 27 % i Nordjylland og 146.000 lyttere på 
hverdage. Også Radio Viborg kunne med nogen ret kaldes regional og havde 110.000 daglige 
lyttere på hverdage og en dækning på 17%. 
 
Lokal radio 
Der blev sendt på omkring 280 lokale frekvenser og der var omkring 200 lokale radioer med eget 
navn. Af disse var omkring 70 i 2002 kommercielle radiostationer. De var koblet sammen i 
reklamesamvirke i forskellig grad. Gallups Radio Index opregner seks grupperinger, der havde fra 
to til 29 tilknyttede radioer, som reklamekøberne kunne kombinere på forskellig måde. En oversigt 
over den samlede radiolytning i 2002 ses i tabel 20.13 
 
Tabel 20.13. Ugetal, hverdage. Lyttere i 1.000, dækning i %, lyttertid i minutter og andel af lytningen i %. Kilde som 
tabel 20.10. 
 
   Antal  Dækning Lyttertid  Andel af lytningen 
P1   901  20  70  5 
P2 Musik + Kultur 545  12  32  2 
DR klassisk  290  6  12  1 
P3   2262  50  271  21 
P4   2470  54  500  38 
 
Radio 2   578  13  40  3 
Uptown   192  4  9  1 
Radio 2/Uptown  712  16  49  4 
The Voice  902  20  68  5 
Radio Jylland  1019  22  149  11 
Voice/Jylland  1702  38  207  16 
 
DR total   3790  84  885  68 
Andre end DR  2853  63  424  32 
Danske kommercielle 2630  58  379  29 
Udenlandske  279  6  20  2 
Uidentificerede  474  10  26  2 
Radio total  4400  97  1308  100 
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DR tager sig af 68% af lyttertiden, de tilsammen 70 lokale, kommercielle radioer af 29%. DR’s 
såkaldt ’seriøse’ kanaler har tilsammen 8% af lyttertiden. P3 og P4 når mindst halvdelen af 
befolkningen på ugens hverdage. En kombination af de kommercielle radioer i Voice-gruppen med 
Radio Jylland-gruppen når 38% af befolkningen. Bag kategorien ’Uidentificerede’ må de ideelle 
lokale radioer gemme sig. Udenlandsk lytning var minimal og uden betydning i den store 
sammenhæng. 
 
Økonomi på radiomarkedet 
Økonomien i DR’s radiokanaler er ikke oplyst af DR i årsrapporterne. Som tidligere nævnt var 
fordelingen mellem DR’s udgifter til tv og radio i 1980erne og 1990erne 60-40, og ifølge DR’s 
interne budget for 2000 var størrelsesforholdet stadigvæk det samme1144. I 2002 var DR’s samlede 
driftsomkostninger 3.024 mio. kr., og DR brugte derfor 1.209 mio. kr. til sine i alt 22 radiokanaler – 
12 på FM, to på AM, otte på DAB. I alt sendte DR i 2002 40.839 timers nyproduktion (DR 2004, s. 
5), hvad der svarer til 29.616 kr. i timen, næsten det samme i løbende priser som i 1986 (se afsnit 
9.1.2). 
 
De kommercieller radioer var så godt som udelukkende finansieret af reklamer. Ifølge 
Reklameforbrugsundersøgelsen var udviklingen i 1.000 kr. og andel af den samlede mediareklame 
som den ses i tabel 20.14. 
 
Tabel 20.14. Reklameindtægterne i radio i mio. kr. og andel af mediereklamen i 1999-2002 
   
   1999 2000  2001 2002 
Absolutte tal  188 213 234 222 
I %   2 2 2 2 
 
Der er reelt tale om en stagnation. Disse tal skal huskes, når auktionen over P5 og P6 skal 
gennemgås i afsnit 22.9.1. 
 
De ideelle lokale radioer modtog statstilskud, og Radio- og tv-nævnet 2002 oplyser følgende for 
2000-2002: Der var tre tilskudsformer, basistilskud, programtilskud og uddannelsestilskud. For 
radio gjaldt, at basistilskud til ordinær drift kunne gives med 100 kr. pr. sendetime, dog maksimalt 
15 timer om ugen. Programtilskud blev givet til særlige programmer eller programserier og 
uddannelsestilskud til uddannelse af frivillige medarbejdere. Fordelingen i 2000-2002 i mio. kr. og 
antal radioer med statsstøtte ses i tabel 20.15. 
 
Tabel 20.15. Statsstøtte til ideelle lokalradioer 2000-2002 i mio. kr. samt antal støttede radioer. Beregninger ud fra 
Radio- og tv-nævnet 2004, s. 18. Radio- og tv-nævnet 2002 oplyser på s. 14, at fordelinger mellem tv og radio var 60-
40. 
 
    2000 2001 2002 
Basistilskud   8 9 9 
Programtilskud   9 11 12 
Uddannelsestilskud  2 2 0 
I alt    19 22 21 
Antal radioer   80 83 93 
 
Det samlede beløb til radiodrift så da således ud i mio. kr. efter tabel 20.14, 20.15 og DR’s 
Årsrapporter, idet 40% af udgifterne er tillagt radioen: 

 
1144 DR’s bestyrelsesmøde den 30. november 1999, pkt. 3 (2. Behandling af budget 2000), bilag 238+239/99. 
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Tabel 20.16. Driftsomkostninger til radio i mio. kr. 2000-2002 
 
   2000 2001 2002 
Danmarks Radio  1.167 1.135 1.209     
Kommerciel lokalradio 213 234 222 
Ideel lokalradio  19 22 21 
Samlet   1.399 1.391 1.452 
DR i %   83 81 83 
 
DR var økonomisk dominerende, endda i højere grad end lyttertallene viste. 
 
Den samlede diversitet i udbuddet var stor med over 200 radiostationer og en betydelig 
indholdsmæssig spredning. Men i et givet lokalområde var den begrænset. Her kunne man lytte til 
fire formaterede DR-kanaler og et par lokale kanaler, i mange tilfælde endda kun en enkelt. Kun 
DR var landsdækkende med tre kanaler, idet DAB-programmerne i 2002 reelt var uden lyttere pga. 
mangel på modtageapparater, jfr. afsnit 20.1.4.  
 
20.1.3. Tv 
I 2002 kunne danskerne se transnationalt tv, nationalt tv, regionalt tv og lokalt tv. Der var flere 
måder at modtage signalerne på: via DTH-paraboler, kabel-tv og terrestrisk. Om modtageteknikken, 
se afsnit 20.1.5. 
 
Transnationalt og nationalt tv 
I 1986 kunne danskerne modtage tv-pogrammer fra to slags udenlandske tv-stationer, satellit-tv-
kanaler og nabolandskanaler. Ingen af dem var rettet imod et dansk publikum. I 2002 kunne man 
stadigvæk se nabolands-tv, både de statslige kanaler og de nye private kanaler. Men satellit-tv var 
nu anderledes og delt i to typer. På den ene side var der de reelt transnationale kanaler, der blev 
modtaget og set i flere lande uden indholdsmæssigt at være målrettet nationalt, f.eks. BBC World, 
CNN, Playboy Channel. Nogle af disse var dog tekstet på nationalsprogene. Og på den anden side 
var der kanaler, der blev sendt fra ét land, men indrettet programmæssigt med henblik på at blive 
modtaget i et andet land. Årsagen til, at den sidste type var lovliggjort, var EU’s TV-Direktiv, jfr. 
afsnit 14.5. TV-Direktivet gjorde det muligt at anvende afsenderlandets regler for tv-reklame, hvis 
de overholdt EU’s minimumsbestemmelser, og få programmerne modtaget i et andet land, der 
havde strammere regler for tv-reklame. Disse principper blev i forhold til Danmark anvendt af 
Viasat og SBS. Storbritannien havde lempeligere regler angående bl.a. breaks og reklamer for 
alkohol og medicin end de, der fandtes i Danmark, og desuden var Storbritanniens kontrol med 
overholdelse af TV-Direktivet lempelig. Adskillelsen mellem transnationale og nationale tv-
stationer var nu sløret, og på trods af, at både Viasat og SBS sendte fra Storbritannien og havde 
hovedkontor uden for Danmark, måtte nogle af deres kanaler anses for danske, og det gør jeg i det 
følgende, nå det gælder TV3, TV3+ og TvDanmark 1. 
 
Siden TV 2 startede sine udsendelser i 1988, hvor TV3 allerede fandtes, var følgende nye danske 
stationer derfor kommet til: 
 
 1995: ZTV og TV6, senere slået samme og ændret til TV3+ 
 1996: TV3+ 
 1996: DR2 
 1997: Lokal-tv i networking blev til TvDanmark 
 1997: Sportskanalen, der lukkede samme år 
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 2000: TV 2 Zulu 
 2000: TvDanmark 1, og samtidigt ændrede TvDanmark navn til TvDanmark 2. 
 
Der var derfor i 2002 som i 1996 fire grupperinger med nu hver to kanaler: DR med DR1 og DR2; 
TV 2 med TV 2 og TV 2 Zulu; Viasat med TV3 og TV3+; og SBS med TvDanmark 1 og 
TvDanmark 2. Deres penetration i forhold til husstande var som i tabel 20.17: 
 
 
Tabel 20.17. Tv-kanalernes adgang til husstandene 1997-2002 i %. Efter TV-Meter årsrapport 2002. 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 
DR1  97 97 97 96 97 96 
DR2  61 64 70 74 76 79 
 
TV 2  97 97 97 96 97 96 
TV 2 Zulu - - - - 64 68 
 
TV3  61 64 69 68 69 68 
TV3+  52 56 59 60 64 64 
 
TvDanmark 1 - - - 45 48 53 
TvDanmark 2 64 73 74 71 73 73 
 
Der er tale om en jævn, men svag stigning, bortset fra DR1 og TV 2, der næppe kunne komme 
højere. I 2001 og 2002 har Gallup i TV-Meterrapporterne data for alle de tv-kanaler, der blev 
modtaget af mindst én % af husstandene. Der blev målt i alt 51 tv-kanaler. De otte tv-kanaler, der 
findes i tabel 20.17, stod for 89% af den ugentlige sening. Resten var spredt på 43 kanaler, der hver 
havde ganske små seertal. Der var tale om nabolandskanaler fra Norge, Sverige, Tyskland, både de 
private og de statslige, samt satellitkanaler, der ikke var specielt rettet mod Danmark. Seertallene 
for hver enkelt kanal er meget små, den største, Discovery Channel, havde i 2002 12 minutter på en 
uge, hvad der svarer til én % af den samlede sening. Alle disse indgår i de efterfølgende tabeller 
som ”Andre”. 
 
Den daglige dækning i % i forhold til alle danskere over tre år, ses i tabel 20.18 
 
Tabel 20.18. Daglig dækning for tv-kanaler 1997-2002 
 
   1997 1998 1999 2000 2001 2002 
TV 2   88 89 85 84 83 82 
TV 2 Zulu  - - - 16 19 25 
DR 1   86 87 85 83 82 82 
DR 2   15 18 23 23 25 29 
TV3   42 42 42 40 38 38 
TV3+   12 15 19 21 23 24 
TvDk 1   - - - 13 14 15 
TvDk 2   30 39 39 29 33 30 
Andre   44 43 42 - 41 40 
Alle tv-stationer  94 95 93 92 91 91 
 
TV 2 og DR var suverænt de største. Satellit-stationerne nåede dagligt kun ud til1/4 af 
befolkningen, bortset fra den ældste: TV3 havde i 2002 fat i godt 1/3, men det var resultat af et 



 892 

langsomt fald. Bemærk også, at selv om de stationer, der indgår i “Andre”, hver har små seertal, sås 
gruppen tilsammen dagligt af 40% af befolkningen.   
 
Den samlede seertid pr. uge i timer og andelen heraf i % ses i tabel 20.19 og tabel 20.20. Tabel 
20.20 omfatter al sening hos alle danskere over 3 år, mens tabel 20.20 alene rummer tal for de 
husstande, der havde adgang til satellit-universet. Dette univers er defineret som husstande, der 
kunne se TV3. 
 
Tabel 20.19. Samlet seertid pr. uge og andel af seertiden. Hele universet. Kilde som tabel 20.17. 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Samlet tid 18:08 19:01 18:25 17:29 17:47 18:14 
 
TV 2  39 38 36 36 35 35 
TV 2 Zulu - - - 0 2 3 
TV 2-koncernen 39 38 36 36 37 38 
 
DR1  28 29 28 29 28 28 
DR2  1 2 3 3 4 4 
DR totalt 29 31 31 32 32 32 
 
TV3  11 10 11 9 8 7 
TV3+  1 2 3 3 4 4 
Viasat i alt 12 12 14 12 12 11 
 
TvDanmark 1 - - - 2 2 2 
TvDanmark 2 6 7 8 5 6 5 
SBS i alt  6 7 8 7 8 7 
 
Andre  13 12 13 12 12 11 
 
Tabel 20.20. Samlet seertid pr. uge og andel af seertiden i satellit-universet og dettes størrelse 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Satellitunivers 61 64 69 68 69 68 
 
Samlet tid 20:04 20:34 19:38 18:33 19:01 19:19 
 
TV 2  34 34 32 32 30 31 
TV 2 Zulu - - - 1 3 4 
TV 2-koncernen 34 34 32 33 33 35 
 
DR1  23 25 24 25 24 25 
DR2  2 2 3 4 4 4 
DR i alt  25 27 27 29 28 29 
 
TV3  16 15 15 12 11 9 
TV3+  2 2 4 5 5 5 
Viasat  18 17 19 17 16 14 
 
TvDanmark 1 - - - 3 3 3 
TvDanmark 2 7 8 8 5 7 5 
SBS  7 8 8 8 10 8 
 
Andre  16 14 15 15 15 12 
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Det markante er først og fremmest DR’s og TV 2’s styrke, der skyldes to ting. Via de terrestriske 
sendesystemer, som begges hovedkanaler alene havde adgang til, nåede de næsten alle husstande, 
jfr. tabel 20.17. Og deres økonomiske muskler var betydeligt større end de private konkurrenters, se 
senere i tabel 20.22 . Dernæst skal udviklingen i satellit-universet bemærkes, da det var her TV 2 
havde størst konkurrence på reklameindtægterne. Universet voksede, fra 61% i 1997 til 68% i 2002, 
hvad der styrkede satellitkanalernes konkurrenceevne. Og TV 2’s andel af seningen i dette univers 
var faldende – fra 34% i 1997 til 31% for hovedkanalen. TV 2 Zulu bringer dog den samlede andel 
op på niveau med 1997. Også DR stod svagere i satellituniverset. Men samlet set tog de statsejede 
koncerner sig af 70% af den samlede tv-sening, og af 63% i satellit-universet. De to private 
koncerner Viasat og SBS fik tilsammen kun omkring ¼ af al sening i satellit-universet. 
 
Nyheder i landsdækkende tv 
Tabel 20.21 viser de daglige gennemsnitlige seertal på DR’s og TV 2’s store nyhedsudsendelser. 
Personer over 12 år. Kilde som tabel 20.17. 
 
Tabel 20.21. Daglige gennemsnitlige seertal på DR’s og TV 2’s store nyhedsudsendelser i % og for 2002 også i 1.000. 
Desuden akkumulerede tal for personer, der har set mindst en nyhedsudsendelse på DR og på TV2 (uden regioner. 
 
   1997 1998 1999 2000 2001 2002   2002 i tal 
TV-avisen 18.30  12 13 13 13 13 13 605 
Nyhederne 19.00  22 22 20 18 18 19 867 
TV-avisen 21.00  18 18 18 16 16 16 743 
Nyhederne 22.00  15 16 17 15 15 16 719 
Nyheder på DR  33 35 35 34 33 36 1632 
Nyheder på TV 2  40 39 39 39 40 40 1833 
 
Tallene er meget stabile og viser, at mindst 1/3 af befolkningen over 12 år dagligt har set mindst en 
nyhedsudsendelse på DR og/eller på TV 2. 
 
Indtægterne 
Der var tre store indtægtskilder: licens, reklamesalg og abonnementsindtægter. Se tabel 20.221145: 
 
Tabel 20.22. Indtægter i mio. kr. fra licens, reklamesalg og abonnement i 1998-2002 hos DR-TV, TV 2, Viasat og SBS. 
 
    1998 2000 2002 
Licens     
DR-TV    1482 1598 1659 
TV 2    358 449 556  
 
Reklame 
TV 2    1118 1090 1028  
Viasat    382 498 431 
SBS    233 235 216 
 
Abonnement 
Viasat    160 321 390 
SBS    - - 148 
 
Samlede   
DR-TV    1482 1598 1659 
TV 2    1476 1539 1584 

 
1145 Kilder: DR’s og TV 2’s Årsrapporter, Reklameforbrugsundersøgelsen 2003, TV-Meter Årsrapport 2002, Tele 
Danmark Kabel TV’s Brugerafstemning ’97 og ’99 og egne beregninger i Mortensen 1999. 
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Viasat    542 819 821 
SBS    233 235 364 
I alt    3733 4191 4428 
 
DR-TV og TV 2 havde hver 40% af indtægterne i 1998 og faldt til henholdsvis 37 og 36% i 2002. 
De to private koncerner, Viasat og SBS, øgede deres andel fra 21% i 1998 til 27% i 2002. Årsagen 
var først og fremmest udviklingen i abonnementsindtægterne. Viasat opkrævede abonnement for 
TV3 i 1998, for TV3 og TV3+ i 2000 og 2002, og SBS gjorde det for TvDanmak 1 i 2002.   
 
De tre indtægtskilder udviklede sig som det ses i tabel 20.23 
 
Tabel 20.23. Udviklingen i indtægtsformerne 1998-2002 i mio. kr. og i % 
 
  1998   2000   2002 
  kr. %  kr. %  kr. % 
Licens  1840 49  2047 49  2215 50 
Reklame  1733 46  1823 43  1675 38 
Abonnement 160 4  321 8  538 12 
Samlet  3733 99  4191 100  4428 100 
 
Licensens andel lå nogenlunde konstant, mens reklameindtægterne var faldende og 
abonnementsindtægterne stigende. For TV 2 var den samlede udvikling truende. Satellituniverset 
kunne ventes at vokse via øget kabeltilslutning og køb af DTH-paraboler, og indtægter fra 
abonnement, som TV 2 ikke kunne opkræve for sin hovedkanal, var også stigende. Skulle TV 2 
klare sig økonomisk, måtte koncernen enten øge sin andel af reklameindtægterne, skaffe sig en 
større andel af licensen – og begge dele var vanskelige at realisere -  eller også måtte TV 2 sikre sig 
satellitkanaler med abonnement, således som det også skete, da TV 2 Zulu blev abonnementskanal i 
starten af 2003. 
 
Regionalt tv 
Som del af indholdet i TV 2’s hovedkanal sendte de otte regionale tv-stationer deres udsendelser 
i ’vinduer’. Deres ugentlige dækning og andel af seertiden i regionernes sendetid (målt søndag til 
fredag 19:30-19:59 og lørdag 19:30-19:44) ses i tabel 20.24. og 20.25. Efter TV-Meters Årsrapport 
2002. Personer over 12 år. 
 
Tabel 20.24. Ugentlig dækning for de regional TV 2-stationer 1997-2002. 
    

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
TV 2/Lorry  55 55 49 46 56 61 
TV 2/Øst  62 66 62 54 60 63 
TV 2/Fyn  63 65 61 61 65 68 
TV Syd   59 65 62 56 63 63 
TV 2/Østjylland  60 62 56 57 64 68 
TV/Midtvest  64 62 57 59 60 64 
TV 2/Nord  57 61 55 59 64 66 
 
Alle de regionale stationer blev i løbet af en uge set af mindst halvdelen af befolkningen og i mange 
tilfælde af 2/3. Det var tal – endda stabile tal - som ingen andre faste programserier nåede op på.  
Også deres andel af seningen i deres sendetid lå højt men dog med en klart nedadgående tendens – i 
gennemsnit havde de tabt 5 %-point fra 1997-2002. 
 
Tabel 20.25.  TV 2-regionernes andel af seningen i deres sendetid 1997-2002 
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   1997 1998 1999 2000 2001 2002 
TV 2/Lorry  50 49 44 39 41 45 
TV 2/Øst  61 61 55 50 51 55 
TV 2/Fyn  65 62 57 54 53 55 
TV Syd   59 60 56 50 51 51 
TV 2/Østjylland  64 65 56 59 62 66 
TV/Midtvest  71 68 64 63 64 64 
TV 2/Nord  64 67 58 58 59 61 
 
De regionale stationers økonomi var knyttet sammen med TV 2/Danmarks, idet TV 2/Danmark fra 
1997 var forpligtet til at overføre en del af sine indtægter til TV 2-regionerne. Ifølge Vedtægterne 
fra 1997, 1999 og 2000 måtte beløbet ikke være mindre end overførslen i 1996. Her var den på 275 
mio. kr. Det ses i tabel 20.26, at beløbet hele tiden lå godt over denne bund men også, at TV 
2/Danmark i stigende grad modtog mere i licens end de beløb, virksomheden overdrog til de 
regionale stationer. 
 
Tabel 20.26. Årlige overførsler fra TV 2/Danmark til TV 2-regionerne og TV 2/Danmarks licens i mio. kr. 1996-2002. 
Efter TV 2’s årsrapporter. Regionernes 1996 med som reference. 
 
   1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Til TV 2-regionerne 275 308 330 347 335 344 346  
Licens til TV 2/Danmark n.a. 328 358 415 449 537 556 
Forskel   n.a. 20 28 68 114 193 210 
 
Lokal-tv 
Lokal-tv fik i 1997 tilladelse til at networke, hvad der betød, at alle kommercielle, lokale tv-kanaler 
efter kort tid indgik i TvDanmark samarbejdet. I 1997 var det ni stationer (afsnit 17.2) og i 2002 12, 
efter at tre stationer måtte lukke ved årsskiftet 2001-02 (Radio- og tv-nævnet 2002, s. 19). Men der 
fandtes også ideelle, lokale tv-stationer. Radio-tv håndbogen fra juni 2002 har registreret omkring 
100 små tv-stationer med egen sendetid, nogle med kun en halv time ugentligt (f. eks. Aalborg 
Folkekirkelige TV), andre med op til seks en halv time (f. eks. TV49 i Odense). Statsstøtten var 
sammensat på samme måde som for de ideelle lokalradioer. Basistilsagn på 1.000 kr. pr. sendetime, 
dog maksimalt 3 timer om ugen, og programtilsagn til bestemte pogrammer eller programserier. I 
tabel 20.27 se beløb og antal bevillinger: 
 
Tabel 20.27. Statsstøtte til ideelle lokale tv-stationer i mio. kr. + antal bevillinger 1998-2002. Efter Jauert/Prehn 2002 
samt Radio- og tv-nævnet 2002, 2003.  
 
   1998 1999 2000 2001 2002 
Beløb i mio. kr.  35 24 23 25 32 
Antal bevillinger  - - 90 94 100 
 
De samlede driftsomkostninger til tv-udsendelse i 2002 var, som det ses i tabel 20.28: 
 
Tabel 20.28. Driftsomkostninger til tv i 2002 i mio. Kr. samt statsstøtten1146 
 
   Samlet  Statsstøtte 
DR-tv   1.814  1.659 
TV 2   1.619  556 
Viasat   821  0 

 
1146 Både DR og TV 2 har andre indtægter end statsstøtten. Viasat havde sandsynligvis overskud, som her er sat til ti %. 
SBS meldte om underskud, se Kommissionens Beslutning i C 2/2003 TV 2/Danmark af 19. Maj 2004, pkt. 136. Her sat 
til ti%. 



 896 

SBS   400  0 
Ideelt lokal-tv  32  32 
I alt   4.686  2.247 
 
Statsstøtten udgør således 48 % af driftsomkostningerne.  
 
Diversitet 
Diversiteten var nu enorm. Terrestrisk havde ¾ af husstandene adgang til tre kanaler, hvori var 
indplaceret regionale og lokale programmer. Via satellit- og kabeltilslutninger kunne så godt som 
alle få adgang til 51 tv-kanaler med blandet indhold, jr. tabel 20.18.  
 
20.9.1.4. Film1147 
Den danske filmbranche var vokset kraftigt i volumen siden 1996. Det gjaldt salget af billetter, 
produktion af danske film og den samlede indtjening. Se tabel 20.29 for biografdata, hvoraf det 
fremgår, at antallet af biografer lå konstant fra midten af 90erne, og at tallet for solgte billetter i 
1999-2002 lå over 1985-tallet og langt over 1996-tallet 
 
Tabel 20.29. Biografer, billetter i mio. og omsætning i mio. ex. Moms 1985-2002 
 

Biografer Billetter  Billetter  Box office Box office 
I alt  i alt  danske  i alt  danske 

1985 241  11,2  2,2  253  44 
1996 166  10  2  352  60 
1999 167  11,0  3,1  432  115 
2000 164  10,7  2,1  444  78 
2001 165  12,0  3,7  519  145 
2002 162  12,9  3,2  592  131 
 
I perioden 1999-2002 blev der produceret 70 danske spillefilm eller 18 i gennemsnit om året. Der er 
tale om en fordobling i forhold til situationen i 1983-85, hvor tallet var 9. I alt var der 31 forskellige 
produktionsselskaber aktive i denne periode, hvoraf de 17 kun lavede én film, syv lavede to, et stod 
for tre, to lavede fire, et fem og endelig lavede Zentropa 20 film. Nordisk Film, der i 1992 
fusionerede med Egmont, producerede i alt 9 film via to selskaber. Produktionsranchen bestod 
således stadigvæk af en masse små selskaber, nu med to undtagelser: Zentropa, der totalt 
dominerede produktionen af spillefilm, og Nordisk Film, der var næststørst, men som tydeligvis 
havde nedprioriteret selve filmproduktionen. I stedet satsede Nordisk i disse år på filmdistribution: 
Nordisk Film stod for distributionen af 25 af de i alt 70 film. Resten var fordelt mellem 13 mindre 
og små distributører. Og Nordisk Film Biografer dominerende biografmarkedet totalt med en 
markedsandel på 45% i 2000 (Biograf Nyt nr. 5 2001, s. 4).  
 
Finansieringen af disse film var sket på følgende måde: 
 
Tabel 20.30. Finansiering af danske spillefilm 1999-2002. Efter DFI 2006, s. 6. Mio. kr. og i % 
 
Dansk finansiering   i % 
DFI-støtte  103,2  46  
DR og TV 2  30,9  14 
Regionale filmfonde 2,0  1   

 
1147 Kilder til dette afsnit: Statistikbanken, Det danske Filminstitut 2000, 2001, 2002, 2003 og 2006, Dansk Film 
Database, DR’s Programregnskab 2002 og Public service-redegørelse for 2003, TV 2’s 2002 Public Service-beretning 
2002 samt Vilhelm 2007,  Wümpelmann 2008 og 2006 og egne beregninger ud fra dette. 
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Producent  43,5  19 
Distributør  17,1  8 
Dansk i alt  196,7  88 
Udenlandsk finansiering 
Privat, tv og fonde 18,3  8 
NFTF   7,0  3 
Eurimages  1,3  1 
Udenlandsk i alt  26,6  12 
Samlet finansiering 223,3  100 
 
Det viser en måske overraskende udenlandsk investering i dansk film. Tallene kan imidlertid også 
stilles op som i tabel 20.31, og så ses det, at den statslige del af investeringen udgør næsten 2/3. 
 
Tabel 20.31. Private og statslige udgifter til finansiering af danske spillefilm 
 
Privat finansiering mio.  i % 
Producent  43,5 
Distributør  17,1 
Privat udenlandsk  18,3 
Privat i alt  78,9  35,3 
   
Statslig finansiering 
DFI   103,2 
DR og TV 2  30,9 
Filmfonde  2,0 
NFTF   7,0 
Eurimages  1,3 
Statslig i alt  144,4  64,7 
 
Indtjeningen fremgår af tabel 20.32: 
 
Tabel 20.32.  Indtjening ved visning af danske spillefilm i biografer 1999-2002. Mio.kr. 
 
   1999 2000 2001 2002 i alt 
Antal film  16 17 19 18 70 
Produktionsomkostninger 198 374 221 228 1021 
DFI-støtte  60 82 101 102 345 
Box office  115 78 145 131 469 
Filmleje, 44%  51 34 64 58 206 
Distributør, 20%  10 7 13 12 41 
Lancering, kopi, 15% 8 5 10 9 31 
Rest til alle producenter 33 22 41 37 134 
 
Disse 134 mio. kr. blev derefter fordelt efter en kompliceret fordelingsnøgle (se Wümpelmann 
2008, s. 61), der i dette tilfælde medførte, at de danske, private producenter fik 69 mio. kr. udbetalt. 
Det var et samlet overskud på 26 mio. kr. Men de enkelte film klarede sig meget forskelligt. 
Wümpelmann oplyser med DFI som kilde, at af i alt 42 danske film i 1999-2001 viste de officielle 
regnskaber overskud for 15 selskaber med i alt 70 mio. kr., mens 27 gav underskud på tilsammen 
48 mio.kr. (s. 57-59). I 1999-2002 var forrentningen af den private, danske kapital på 37%, og af 
den samlede investering fra de private + DR og TV 2 på 15%. Uden den kraftige statslige 
investering kunne den private branche ikke tjene penge på produktion af biograffilm. DR og TV 2 
havde fået en stigende indflydelse og var med til at finansiere i alt 36 af de 70 film, gående fra 2 i 
1999 til 8 i 2000, til 14 i 2001 og til 12, eller 2/3 af alle i 2002. 
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Men der var andre indtægtskilder. DFI 2006 viser på side 20, at i 2000-2003 var fordelingen af 
filmindtægterne på de forskellige filmmarkeder således: 
 
Tabel 20.33. Fordelingen af indtægter fra forskellige filmmarkeder 2000-2003 i %. 
 
Dansk filmleje  31% 
Dansk video  37% 
Dansk tv-visning  8% 
Udlandssalg  24%  
 
Imidlertid forudsatte indtjeningen fra video, tv og udlandet, at producenten havde beholdt sine 
rettigheder, og det var oftest ikke tilfældet. I stedet blev disse solgt til pengestærke distributører, der 
havde råd til at vente på den forventede indtjening. Og her stod Nordisk Film/Egmont stærkt, 
ligesom koncernen som tidligere dominerede alle andre dele af filmbranchen, bortset fra 
filmproduktion. 
 
Siden 1988, hvor TV 2 var begyndt at sende landsdækkende, var et stort antal tv-
produktionsselskaber vokset op, men der findes desværre meget få tilgængelige data om disse. DR 
oplyser i sit Programregnskab for 2002, s. 33, at DR sendte 1.286 timers tv, der var produceret af 
uafhængige entrepriseproduktionsselskaber. Men noget beløb findes ikke før 2003, hvor det i Public 
service-redegørelsen nævnes, at DR dette år købte 1.276 timer til en pris på 149,5 mio. kr. Heraf 
udgjorde den tvungne investering i danske film 45,9 mio. kr. Her kan jeg sætte navne på 
selskaberne, jfr. ovenfor, men det ikke er muligt for de øvrige ca. 100 mio. kr. 
 
TV 2, der havde en stor entrepriseforpligtelse, har heller ikke oplyst nogle kronebeløb. I 2001-
årregnskabet ses det, at TV 2 i 2001 købte 1.035 timers entrepriseproduktion, og i 2002-regnskabet 
oplyser TV 2, at selskabet brugte i alt 88 produktionsselskaber og licensleverandører, hvoraf de 70 
hver stod for under 1% af TV 2’s udgifter, 13 for mellem 1 og 5% og kun fem selskaber havde en 
omsætning til TV 2, der oversteg 5% af TV 2’s udgifter til disse programmer. Konklusionen er klar: 
de fleste produktionsselskaber, der leverede til tv, var små, ganske som det var tilfældet for 
filmproduktionen.  Der var ofte blot tale om énmandsselskaber, der stod for en eller måske to 
mindre produktioner om året, og som det meste af tiden lå i dvale, men hentede folk ind, når der var 
aftalt et job. 
 
Dertil kom, at disse tv-produktionsselskaber ikke selv kunne ekspandere: de var afhængige af 
bestillinger fra de to store spillere på det danske tv-marked: DR og TV 2. Deres økonomi afhang 
dels af disse stationers, dels af hvor meget de var pålagt eller ville lægge ud i entreprise. Viasat og 
SBS var så småt begyndt at anvende danske entrepriseselskaber, men data foreligger ikke. Alt i alt 
en AV-branche med meget få store spillere og en masse bitte små. 
 
Det oprindelige håb og ønske, da Folketinget etablerede et dansk TV 2 med entrepriseforpligtelser, 
havde været, at det ville skabe et robust, dansk AV-branche med store selskaber. Det var ikke sket, 
bl.a. fordi kombinationen af produktion af spillefilm og tv-programmer ikke var blevet til noget. 
Ifølge oplysninger fra daværende programchef på TV 2/Danmark, Bo Damgaard, var de fem 
produktionsselskaber med en omsætning over 5%: Nordisk Film, Skandinavisk Film Kompagni, 
Metronome, BLU og STV. Kun Nordisk var aktiv inden for spillefilmsproduktion; Metronome var 
stoppet hermed i 1999.  
 
20.1.5. Telenettet 



 899 

I 2002 stod næste alle dele af telenettet på spring for at realisere den digitalisering, som danske 
politikere havde vedtaget, og som stærke markedskræfter også satsede på at gennemføre. Men kun 
meget lidt af de ambitiøse planer var blevet til noget1148.  
 
Danmarks havde som led i den europæiske DAB-frekvensplan i 1995 fået tildelt én frekvensblok til 
landsdækkende og to til regionale DAB-udsendelser. Den digitale distribution af radio via DAB var 
vedtaget flere gange af de danske politikere både som forsøg i 1996 og 1998 samt som permanent 
ordning den 14. og 28. marts 2000 (jfr. afsnit 18.10). Ved den sidste vedtagelse som del af 
Medieaftalen for 2001-2004 var der fulgt penge med, både til etablering af sendernettet og til 
programproduktion. DR havde gennemført forsøg siden 1995, og i efteråret 2002 begyndte DR 
regelmæssige udsendelse af otte nye DAB-kanaler (jfr. afsnit 20.1.2). Modtageapparater var 
imidlertid dyre og næsten ikke i handlen endnu, så den reelle anvendelse af DAB var meget 
begrænset.  
 
På det analoge radioområde sad DR på samtlige landsdækkende kanaler: P1, P2, P3, mellembølge 
og langbølge. Det havde ikke været mulig at fremskaffe yderligere frekvenser, der kunne skabe en 
landsdækkende FM-kanal, efter PAP-Nissen var opgivet. Men nogle ledige frekvenser, der godt nok 
ikke samlet set var landsdækkende, fandtes som et FM5, og disse var det besluttet i Medieaftalen 
2001-2004 at udbyde på auktion med krav om “public service nyhedsdækning på niveau med DR’s 
nyhedsdækning på radioområdet”, jfr. afsnit 18.10.2. I første halvdel af 2002 var det imidlertid 
endnu ikke sket, da forhandlinger med nabolandene om frekvensallokering var trukket ud. På de 
regionale og lokale områder var der ingen ændringer i forhold til 1996. DR sad på de stærke 
regionale frekvenser som P4; enkelte private, kommercielle radiostationer dækkede regionale 
områder, flere var samlet i reklamesamarbejder, og i bunden af systemet fandtes et stort antal 
ideelle lokalradioer. 
 
På tv var situationen lige så afventende. Digital distribution af terrestrisk tv var allerede vedtaget 
fire gange1149 - i maj 1996 (Medieaftalen for 1997-2000, jfr. afsnit 13.19.10), i december 1998 
(tillægsaftale nr. 1, jfr. afsnit 18.2.5), i marts 2000 (Medieaftalen 2001-2004, jfr. afsnit 18.10.2) og 
desuden i november 2000 som en tillægsaftale med medieaftalen 2001-2004. Men på trods af, at der 
var afsat midler til både etablering af DTT-nettet og til programproduktion som del af Medieaftalen 
2001-2004, var DTT endnu ikke indført i Danmark. Landsdækkende tv blev alene sendt analogt, 
DR 1 havde VHF-nettet, TV 2 UHF-nettet. “Den tredje kanal” stod ubrugt bortset fra de dele, der 
sammen med den halve fjerde kanal blev brugt til lokal-tv og til DR2 jfr. afsnit 18.3.1. 
 
Ved siden af de terrestriske tv-kanaler, der alle var under Telestyrelsens kontrol, fandtes der som 
tidligere kombinationen af fællesantenneanlæg og satellit-tv under privat kontrol. Efter vedtagelse 
af lov nr. 1065 af 23. december 1992 var det desuden blevet muligt at opsende statsligt og privat 
satellit-tv fra Danmark. Det krævede en tilladelse fra det Satellit- og kabelnævn, som loven 
oprettede (jfr. afsnit 14.4.3), og ved årsskiftet 2001-2002 var der givet tilladelse til uplink fra 
Danmark til følgende radio- og tv-kanaler (Radio- og tv-nævnet 2002, s. 20):  
 
Tabel 20.34. Anvendelse af satellit- og kabeltilladelser, årsskiftet 2001-2002 
 
Selskabets eller stationens navn  Type 
Radio 2     Satellit-radio 

 
1148 Om telenettets udvikling i denne periode, se Falch 2007. 
1149 For detaljer, se Mortensen 2004. 
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Nordisk Radioreklame, The Voice Pop FM Satellit-radio 
Nordisk Radioreklame, The Voice  Satellit-radio 
Radio Mesopotamia International  Satellit-radio 
Klassisk FM ApS    Satellit-radio 
 
Voice of Scandinavia, Gold FM  Kabel-radio 
 
Mesopotamia Broadcast, METV  Satellit-tv 
TV Bio+     Satellit-tv 
SBS, TvDanmark    Satellit-tv 
DK 4     Satellit-tv 
Dan Toto Racing Live   Satellit-tv 
Goto Denmark og Erotic TV 69  Satellit-tv 
 
Mesopotamia Broadcast’s radio- og tv-stationer var privatejede kommercielle radio- og tv-kanaler, 
der sendte til kurdere i Mellemøsten, Europa og Nordamerika. De øvrige var kanaler rettet mod 
Danmark. De satellit-tv-kanaler, der var vigtigst for danskerne, havde imidlertid uplink i 
Storbritannien, men kunne i kraft af EU’s TV-Direktiv modtages lovligt i Danmark. Som nævnt i 
afsnit 20.1.3 drejede det sig om et halvt hundrede tv-kanaler.  
 
Også for satellit- og kabel-tv var digitaliseringen på vej. Der var to satellit-operatører, Canal Digital 
og Viasat. Canal Digital, der bl.a. sendte TvDanmark 1, var startet analogt, men i september 2001 
strammede man op i forsøg på at få kunderne over på digital modtagelse. TvDanmark 1 stoppede – 
sammen med fem internationale kanaler – med at blive sendt analogt. Viasat med bl.a. TV3 og 
TV3+ solgte efter juni 2000 kun digitale programpakker, men hovedkanalerne, TV3 og TV3+, blev 
stadigvæk også sendt analogt. I 2002 blev derfor kun DR2, Eurosport, TV3 og TV3+ sendt analogt, 
alle andre “danske” kanaler med én undtagelse blev sendt digitalt: DR1, DR2, TvDanmark 1, 
TvDanmark 2, TV3, TV3+, TV 2 Zulu, DK4. Undtagelsen var TV2’s hovedkanal, som 
virksomheden af konkurrencemæssige årsager ikke ønskede på satellit, da dette vil fremme SBS’s 
og/eller Viasats satellit-kanalers penetration. 
 
Den samlede oversigt over satellit- og kabelmodtagning så derfor således ud i 2002-2003: 
 
Tabel 20.35. Modtagelsesforhold i husstande via satellit og kabel efter Mortensen 2004, s. 66-68. 
 
 Kabel-tv i alt   1.600.000 
 Heraf digitalt via kabel  38.000  
 DTH-parabol i alt   410.000 (nogle har flere paraboler) 
 Heraf DTH analogt  250.000 
 Heraf DTH digitalt  228.000 
 Digitalt i alt   266.000 
 
Der var i alt 2.400.000 husstande med tv. Digital modtagelse fandtes således i 11% af husstandene. 
 
Den sidste tele-distributionsform, jeg skal omtale, er Internettet, der var vokset kraftigt op gennem 
1990erne. Ifølge Danmarks IT-status 2002 var der i foråret 2002 tilsammen næsten to millioner 
internetabonnenter (privatabonnenter og erhvervsabonnenter, s. 17), og den tekniske penetration var 
betydelig: medio 2002 havde 100% adgang til ISDN, 95% til ADSL og 70% til kabelmodem. Men 
den reelle udbredelse af disse relativt hurtige transmissionsteknikker var stadigvæk begrænset. 
Medio 2001 var det for ISDA 15%, for ADSL 2,5% og for kabelmodel 2,1%. Det betød lave 
hastigheder for del fleste.  Falch et al 2007 anslår, at der i 2002 var 460.000 bredbåndsabonnenter, 
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med adgang til mindst 144 kbit/s, alle andre lå derunder, men udviklingen gik stærkt. Internettet var 
nu en selvstændig distributør af tekst, radio, tv og data. 
 
I afsnit 20.2 vil jeg komme ind på finansieringsformernes betydning for udviklingen af 
mediesystemet, her er det den betydning, den digitale distribution havde, der omtales. 
 
Digitalisering af distributionen af tale, data, radio og tv har flere fordele for udbyderne af tjenester, 
for distributørerne og for forbrugerne. For udbyderne medfører det langt større muligheder for at 
komme i kontakt med brugerne. Den frekvensmangel, der fandtes i det danske mediesystem, da 
radio og tv blev distribueret analogt, blev afhjulpet. DAB ville på lidt længere sigt skabe mindst et 
dusin landsdækkende radiokanaler og et tilsvarende antal regionale. DTT ville rumme mindst 16 og 
snart endnu flere tv-kanaler, og der var knyttet store forhåbninger til Internettets muligheder for 
radio- og tv-distribution. Prisen på at få hver enkelt kanal distribueret ville falde drastisk. Dertil 
kom, at analoge signaler var lette af hacke, hvorfor abonnementsbetaling var en sårbar 
betalingsmåde. Det ville digital distribution ændre på. For distributørerne var der store perspektiver 
i at ’sammenbage’ distribution af telefoni, radio, datatrafik og tv i ’den elektroniske motorvej’. Der 
ville både komme mere trafik og lavere omkostninger ved at transmittere den. Og for forbrugerne 
var perspektivet ud over mere af næsten alt ting, at én terminal kunne håndtere alle tjenester. 
 
Men – i 2002 var alt dette kun lige synligt i horisonten. Optimismen havde desuden fået et hårdt 
slag af realismen ved dot.com-krisen, der brød ud i marts 20001150  
 
20.2. Politisk parallelisme 
Igen er der tale om at beskrive forbindelserne mellem medierne og de mediesystemiske aktører. 
Derfor er det ejerskab, ansvars- og kontrolfunktioner, der er de vigtige; hvortil kommer 
finansieringsformernes betydning. Der var ikke sket de store ændringer siden 1996, jfr. kapitel 14. 
 
20.2.1. Dagbladenes politiske tilknytning og ejerskab 
Tabel 20.36 viser, at over halvdelen af dagbladene nu havde erklæret sig for uafhængige af eller 
uden tilknytning til de politiske grupperinger i Folketinget, og at disse nu udgjorde 2/3 af oplaget på 
hverdage. Den eneste gruppering med nogenlunde styrke var Venstre i kraft af de 10 provinsaviser, 
der dog kun sad på 14% af oplaget. Socialdemokratiet stod nu helt uden partipresse. 
 
Tabel 20.36. Dagspressens politiske struktur 1985, 1996, 2002 målt på antal hovedblade samt deres andel af 
hverdagsoplaget. Efter tabel 14.24 samt Media Scandinavia 1997 og 2003. Bladenes egne oplysninger.  
 
    Hovedblade   I % af hverdagsoplaget 
    1985 1996 2002  1985 1996 2002 
 
Konservative   3 2 2  19 10 9 
 (Heraf B.T.  1 1 1  12 10 8) 
Venstre    21 14 10  24 21 14 
Radikale    5 2 2  24 11 9 
 (Heraf Ekstra Bladet 1 1 1  13 10 8) 
Socialdemokratiske  3 1 0  4 2 0 
Øvrige dagblade   15 19 20  28 56 68 
 (Heraf Jyllands-Posten 1 1 1  6 10 13) 
I alt    47 38 34  100 100 100 

 
1150 Cassidy 2003, med den slående titel “dot.con. The greatest story ever sold”. 
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Ejerskabsformerne var ikke ændret. Fondseje og aktieselskaber med mange små aktionærer var 
dominerende (jfr. afsnit 14.2.1) og formålet med ejerskab var fortsat udgivelse af aviserne. Kun én 
koncern skilte sig ud, Det Berlingske Officin. Som tidligere nævnt i afsnit 9.2.1 havde en gruppe af 
store danske virksomheder i 1982 erhvervet Det Berlingske Officin i en omfattende redningsaktion, 
og igennem 1990erne var værdien af deres aktier steget betydeligt (Jørgensen 2016, s. 223-248). 
Ejerskab fik således en betydelig økonomisk dimension. Dette samt en række artikler i Berlingske 
Tidende om det A. P. Møllerejede Riffelsyndikatets våbensalg til den tyske besættelsesmagt under 
den anden verdenskrig førte til, at A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank, som Mærsk havde 
betydelig indflydelse på, besluttede at sætte deres aktier på tilsammen 50,6% af aktiekapitalen til 
salg. Resultatet blev, at det norske industrikonglomerat Orkla erhvervede hele aktiekapital for 1,6 
mia. kr. ud over den aktiepost, firmaet havde i forvejen. Og selv om Orkla allerede drev 
medievirksomhed, var det ikke de publicistiske motiver, der kom i centrum. Nordmændene 
proklamerede et krav om en overskudsgrad på 15% af den investerede kapital – noget helt uhørt i 
den danske dagsbladsbranche. Overtagelsen skete den 22. december 2000. 
 
20.2.2. Presseetiske regler 
Siden oprettelse af Pressenævnet den 1.januar 1992 var indholdet i reglerne ikke ændret. 
 
20.2.3. Dagbladenes finansieringsformer 
Grundlæggende var der heller ikke her sket ændringer i forhold til de tidligere fremstillinger. For de 
egentlige dagblade gjaldt det stadigvæk, at abonnements- og løssalg sammen med annoncesalg 
udgjorde hovedindtægtskilden. Indtægten fra annoncesalg var dog kraftigt faldende, jfr. tabel 20.7 
og 20.8, og indtægter fra “andet salg” stigende fra 16% i 200 til 18% i 2002. Statsstøtten fortsatte i 
de kendte former: nulmoms for bladsalgsindtægter, distributionsstøtte samt støtte fra Dagspressens 
Finansieringsinstitut. En ny dagbladstype var kommet til, gratisaviserne, og disse var udelukkende 
finansieret af reklameindtægter samt statstilskud til distribution, herom i afsnit 20.4.2. 
 
20.2.4.1. DR og TV 2 – økonomi- og programstyring 
Når man sammenligner den eksterne økonomi-og programstyring af DR og TV 2 i 2002 med 
situationen i 1996 (afsnit 14.2.4), ses store ændringer. Kort sagt var detaljeringsgraden af 
økonomistyringen reduceret, men programstyringen forsøgt øget. 
 
Sammensætningen af bestyrelserne var justeret ganske svagt. DR’s 11 medlemmer var udvidet til 
13. Af disse udpegede ministeren nu tre mod tidligere én (formanden, som hun stadigvæk skulle 
udpege). Ministeren havde til gengæld afgivet retten til at udpege næstformanden, det måtte 
bestyrelsen selv klare. Folketinget udpegede tidligere ni, det blev reduceret til otte. De fast ansatte 
medarbejdere i DR gik deres indflydelse udvidet fra en til to medlemmer. Ministerens direkte 
indflydelse var øget fra 9% til 23%. TV 2’s centrale bestyrelse, som ministeren alene udpegede, fik 
yderligere et medlem, så der herefter var 12. Det nye medlem blev udpeget af medarbejdere i de 
regionale TV 2-virksomeder. Ministeren overlod også her det til bestyrelsen at finde 
næstformanden. Bestemmelsen om, at bestyrelsen for TV 2 skulle repræsentere mediemæssig, 
kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt, blev nu for DR’s vedkommende skrevet ind i 
loven, mens den tidligere stod i bemærkningerne, jfr. afsnit 14.2.4.1. 
 
Først økonomistyringen. Den brede Medieaftale fra 1996 afskaffede budgetrammerne, nedlagde 
Radiofonden og TV 2-fonden og integrerede TV 2/Reklame A/S i TV 2/Danmark. Tidligere skulle 
DR og TV 2 indsende budgetter til ministeren, der anvendte disse til at fastlægge størrelsen på 
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budgetrammerne. Nu blev den statslige finansiering af DR og TV 2 fastlagt i de flerårige 
medieaftaler, og Finansudvalget blev reelt sat ud af spillet, jfr. afsnit 14.2.4.2. For perioden 2001-
2004 blev statsstøtten derfor fastlagt i Den smalle Medieaftale fra 28. marts 2000 (jfr. afsnit 18.10) 
og senere bekræftet i Aktstykke 72 til § 2 af 20. november 2000. Detaljerne for budget og regnskab 
fandtes nu i Bekendtgørelse om vedtægt for DR (nr. 1345 af 18. december 2000) og Bekendtgørelse 
om vedtægt for TV 2 (nr. 1346 af 18. december 2000). Og hvor både DR og TV 2 tidligere skulle 
indsende budgetter til ministeriet, var dette ikke længere et krav. Dog skulle regnskaberne, revideret 
af Rigsrevisionen, godkendes af ministeren og sendes til Folketinget til orientering. Hertil kom to 
bestemmelser, der detailregulerede økonomien. For både DR og TV 2 gjaldt det, at der ville kunne 
ske en efterregulering af størrelsen på licenstilskuddet, hvis stationerne ikke levede op til 
intentionerne i medieaftalen, og hermed sigtede aftalepartierne især til det ekstra licensprovenu, 
som Den smalle Medieaftale havde udmøntet i detaljer, jfr. afsnit 18.10.2 og tabel 18.8. Som jeg 
fortalte i afsnit 18.12.2.2 var der her tale om en reel trussel, der angreb det princip om DR’s og TV 
2’s uafhængighed af detaljeret politisk kontrol, der ellers var slået fast i Justitsministeriets skrivelse 
den 22. november 1993, jfr. afsnit 13.13. For TV 2 var der yderligere to vigtige krav til økonomien. 
Den brede Medieaftale fra 1996 havde fastlagt minimumsstørrelser på TV 2’s frie egenkapital, der 
fra 2001 mindst skulle være på 200 mio. kr., og Den smalle Medieaftale havde opretholdt kravet (§ 
29, stk. 4 i Vedtægten). Desuden var det fortsat et krav, at overførsler fra TV 2/Danmark til TV 2-
regionerne ikke måtte være mindre end 1996-niveauet, målt i faste priser, se tabel 20.26. 
 
Dernæst programstyringen. Som fortalt i afsnit 14.2.4 havde DR i 1993 besluttet at offentliggøre et 
“public service-regnskab”, og det skete første gang i Beretning og Regnskab for 1994. Målet var at 
kvalificere debatten om programmerne, så den ikke alene skulle beskæftige sig med seertal og 
programmæssige skandaler. DR var på det rene med, at det var en farlig manøvre, idet 
frivilligheden kunne ændres til ministerielle krav. Det var sket med DR’s nye Vedtægt fra 1999 (nr. 
38 af 21. januar 1999) og med TV 2’s tilsvarende fra 1997 (nr. 658 af 18. august 1997). Herefter var 
der krav om offentliggørelse af et public service-regnskab i tilknytning til årsberetningerne. 
Kravene var dog beskedne, idet de kun skulle omfatte redegørelser for tekstning af programmer, for 
anvendelse af uafhængige producenter, for behandling af henvendelser fra publikum om 
programvirksomheden, og endelig skulle regnskabet rumme en oversigt over, hvordan forskellige 
programtyper var fordelt på programfladen, og hvordan lyttere og seere havde brugt programmerne 
og vurderet dem. Der var ingen kontrol med disse regnskaber, og indholdet i public service-
bestemmelserne var ikke ændret. 
 
Men det blev de med de nye Vedtægter fra december 2000. For det første skulle DR og TV 2 nu 
også fremlægge et public service budget, der belyste hvordan virksomhederne ville opfylde deres 
public service-forpligtelser. For det andet blev disse udmøntet i flere detaljer. Og for det tredje 
oprettede ministeriet et uafhængigt Public Service Råd, der skulle gennemgå public service-
regnskaberne og offentliggøre udtalelser herom. Rådet skulle bestå af syv medlemmer, der 
repræsenterede bred kulturel indsigt og medieforskningsmæssig sagkundskab. Fem medlemmer, 
herunder formanden, blev udpeget af ministeren, de to sidste af Samarbejdsforum for Dansk Lytter- 
og Seerorganisationer (Lov nr. 1272 af 20. december 2000, §73 b). Oprettelsen kunne have flere 
årsager. For det første kunne den ses som en implicit men kraftig kritik af DR’s og TV 2’s 
Programråds virke, der ikke havde skabt nogen kvalificeret offentlig debat om 
programvirksomheden, hvad DR’s Amtsprogramråd og TV 2 regionale Repræsentantskaber heller 
ikke havde. For det andet kunne oprettelsen ses som en støtte til DR og TV 2 og til ideen om public 
service broadcasting, idet rådets udtalelser og de høringer, det kunne foranstalte om regnskaberne, 
kunne sikre engageret fokus på det særlige ved DR’s og TV 2’s programflader, hvad det public 
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service-måltal, rådet skulle udvikle, også kunne, idet dette ville blive et ligeværdigt instrument til de 
kommercielle seer-målinger, som formanden, Henrik Søndergaard formulerede det (Public Service 
Rådet 2002, s. 2). Og for det tredje kunne det ikke udelukkes, at Public Service Rådet var tænkt 
som en kontrolinstans, der skulle hinder, at DR og TV 2 forlod dydens smalle vej til fordel af de 
brede kommercielle boulevarder. Det sidste var i hvert fald DR’s og TV 2’s opfattelse, der så med 
stor skepsis på Rådet (ib., s. 9). Og for det fjerde ville rådet kunne udfylde den nationale 
kontrolfunktion, som EU-Kommissionens Meddelelse om public service broadcasting havde krævet 
som betingelse for at godkende statsstøtten (Meddelelsens pkt. 41, jfr. afsnit 16.10 og Søndergaard 
2004, s. 59). 
 
Når det gjaldt public service-budgettet, måtte det naturligvis være op til DR og TV 2 at udforme 
det, og der var ikke på forhånd opstillet nogle principper. Rådet ønskede imidlertid at anvende 
public service-budgetterne som led i vurderingen af regnskaberne og foreslog i den forbindelse 
retningslinjer, der kunne skabe sammenlignelighed i den måde, budgetterne og regnskaberne blev 
aflagt på, jfr. de almindelige bemærkninger til lovforslaget L 79, 2000-2001, jfr. afsnit 18.12.2. 
Dette var DR og TV 2 meget imod, og efter dialoger mellem Rådet, DR og TV 2 accepterede Rådet 
nødvendigheden af, at stationerne kunne have behov for at holde kortene tæt til kroppen, indtil alle 
aftaler og rettighedserhvervelse var i hus (Public Service Rådet 2002, s. 10). 
 
I Den smalle Medieaftale var det besluttet, at public service-kravene skulle præciseres og udbygges, 
jfr. afsnit 18.10.2. Basis for de nye krav var stadigvæk kernen i public service broadcasting, nemlig 
at virksomheden i udbuddet skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. 
Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Dette blev nu 
suppleret med følgende: 
 
• befolkningen skal sikres adgang til væsentlig samfundsinformation og debat 
• udsendelsesvirksomheden skal lægge særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur 
• DR og TV 2 skal være med til at udvikle dansk sprog som et levende udtryk for dansk kultur og 
dens vekselvirkning med andre kulturer 
• udsendelserne skal desuden afspejle bredden i produktion af kunst og kultur og give 
programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund 
• DR og TV 2 skal lægge særlig vægt på deres rolle som initiativtager til og formidler af dansk 
kunst og kultur 
• DR og TV 2 skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion 
• de skal endvidere medvirke til at folkeliggøre den ny informationsteknologi ved at skabe nye 
programmer og informationstjenester, som kan gøre seere og lyttere bekendt med teknologien og 
inspirere dem til at bruge den 
• DR og TV 2 skal tilbyde programmer og informationstjenester af høj kvalitet til børn og unge, 
bl.a. for at gøre dem bevidste om de elektroniske mediers virkemidler og dermed bedre i stand til at 
skelne mellem fakta og fiktion 
• DR og TV 2 skal sikre et alsidigt udbud af danske og multikulturelle programmer og 
informationstjenester rettet mod etniske minoriteter med henblik på at fremme integrationen 
• de skal styrke handicappedes adgang til public service tilbuddene ved at udnytte nye teknologier, 
herunder tekstning eller lignende af dansksprogede tv-programmer 
• DR og TV 2 skal styrke programsamarbejdet og -koordineringen, således at programmer inden for 
samme kategori, f.eks. nyheds- og aktualitetsprogrammer, dansk dramatik, store sportsbegivenheder 
og børneprogrammer, så vidt muligt ikke sendes på samme tid på de to stationers tv-kanaler 
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• DR skal tilstræbe, at programmer produceret af uafhængige producenter udgør en væsentlig del af 
de dansksprogede tv-programmer; forpligtelsen for TV 2 til i det væsentlig selv kun at producere 
nyheds- og aktualitetsprogrammer var placeret andet steds i TV 2-vedtægten 
• begge virksomheder skal inden for ophavsretslovgivningens grænser gøre det muligt for Statens 
Mediesamling at give publikum adgang til at se eller høre tidligere udsendte nyhed- og 
aktualitetsudsendelser 
• DR – men ikke TV 2 - skal sende undervisningsprogrammer og -tjenester, DR skal ligeledes sende 
kortbølgeudsendelser til udlandet 
• de skal begge offentliggøre retningslinjer for behandling af klager og andre henvendelser fra 
publikum. 
 
Dette var de egentlige public service-forpligtelser, som de fremgik af DR- og TV 2-Vedtægternes § 
4. Det ses, at bestemmelserne er bredt formuleret og vanskelige at kontrollere, så der var virkeligt 
noget for Public Service Rådet at tage fat på. Og her kunne Rådet få hjælp fra de krav til public 
service budgetterne og regnskaberne, der også fandtes i de nye Vedtægter. 
 
I både budgetterne og regnskaberne skulle DR og TV 2 fremlægge så udtømmende og relevante 
oplysninger om opfyldelse af de ovenstående forpligtelser, “som det er nødvendigt for Public 
Service Rådets arbejde”. Herved får Rådet afgørende indflydelse på, hvad DR og TV 2 skal 
afrapportere. Det fremgår dog ikke, hvad konsekvenserne skulle blive, hvis Rådet ikke var tilfreds 
med enten budgetterne eller regnskaberne. At det kunne medføre økonomiske konsekvenser var dog 
tydeligt fremgået af lovvedtagelsen i december 2000, jfr. afsnit 18.12.2.2. Peter Duetoft sagde 
således fra Folketingets talerstol:“ hvis vi i løbet af licensperioden i forbindelse med de rapporter 
[fra det nye Public Service Råd], der kommer om virksomheden, oplever, at TV 2 ikke styrker 
kvalitetsmæssigt eller mængdemæssigt sine børneprogrammer, så vil jeg gerne allerede nu 
annoncere, at vi i hvert fald rejser spørgsmålet om, hvorvidt den licensstigning og dermed 
overførsel af penge til TV 2, der ligger i forslaget, så skal fortsætte. De 60 mio. kr., de får om året, 
er for os bundet sammen med en styrkelse af børneprogrammer, og så kan de hyle og skrige nok så 
meget om, hvem der må blande sig i hvad. Vi har altså også et ansvar for de penge, vi er med til at 
kradse ind hos lyttere og seere” (her fremhævet). Ministeren var mere spag i mælet, men 
understregede, at hvis DR og TV 2 ikke levede op til intentionerne i medieaftalen, ville det kunne 
medføre omfordeling af licensmidlerne. 
 
Kravene til redegørelserne for budget og regnskab var, at det skulle fremgå 
• hvordan DR og TV  2 bidrager til at styrke dansk tv- og filmproduktion ved at bestille spillefilm, 
kort- og dokumentarfilm, tv-serier, mv. hos uafhængige producenter 
• hvor mange danske filmproduktioner, der er støttet, hvad den samlede årlige investering har været, 
og hvad der er brugt til forkøb af visningsrettigheder; TV 2 skulle desuden vise  anvendelsen af 
uafhængige producenter i det samlede danske tv-udbud, da TV 2 jo anvendte disse til andet end de 
nævnte genrer 
• hvordan forskellige programtyper var fordelt på sendefladerne og på kanalerne, hvordan disse 
programmer er brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet dem 
• og så et særligt punkt, jfr. truslerne ovenfor, forudsættes det, at både DR og TV 2 i tilknytning til 
public service-regnskaberne redegør for, hvordan de har levet op til intentionerne i medieaftalen om 
anvendelse af det ekstra licensprovenu – se om dette i tabel 18.8 i afsnit 18.10.2. 
 
Public Service Rådet blev nedsat den 29. maj 2001. VK-regeringen, der tiltrådte den 27. november 
2001, offentliggjorde imidlertid i januar 2002, at Rådet var blandt de offentlige institutioner, som 
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man snarest ville nedlægge, og det skete med virkning fra 15. maj 2002. DR og TV 2 nåede derfor 
aldrig at indsende public service-budgetter efter de nye retningslinjer og heller ikke at afgive public 
service-regnskaber; Public Service Rådet fik dem derfor ikke til udtalelse eller vurdering.  Det stort 
anlagte støtte- eller kontrolsystem til eller for public service broadcasting kom aldrig til at virke. 
Men hensigten var ikke til at tage fejl af. Her var grunden lagt til de public service-kontrakter, VK-
regeringen indførte i 2003. 
 
20.2.4.2. Finansieringsformernes betydning for DR og TV 2 
Tabel 20.37 viser indkomstformer for DR i 1997-2002, og tabel 20.38 det samme for TV 
2/Danmark 
 
Tabel 20.37. DR’s indkomster 1997-2002 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Licens  2.394 2.470 2.553 2.664 2.675 2.765   
Andre   173 216 220 258 249 226 
I alt  2.568 2.685 2.773 2.922 2.922 2.924 
Andre i % 7 8 8 9 9 8 
 
Tabel 20.38. TV 2/Danmarks indkomster 1997-2002 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Reklame  1.092 1.118 1.014 1.090 1.007 1.028  
Licens  329 358 415 449 537 556 
Andet  105 91 77 99 67 74 
 
I % 
Reklame  72 71 67 67 68 62 
Licens  22 23 28 27 33 34 
Andet  7 6 5 6 4 4 
 
Både DR og TV 2 havde mulighed for at tjene penge ved “andre” aktiviteter, f.eks. salg af 
programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele. Det ses, at disse muligheder ikke 
blev forøget i perioden 1997-2002 og at de udgjorde mellem 4 og 9% af de samlede indtægter. DR 
havde ikke mulighed for at anvende reklamer ved nye tjenester på Internettet, men det havde TV 2. 
Dagbladene frygtede TV 2’s indtog på rubrikannoncemarkedet, jfr. afsnit 18.10.3.3, men endnu var 
det ikke sket for alvor. DR var derfor først og fremmest afhængig af licensindtægter, der blev 
fastlagt af mediepolitikerne i de fireårige medieaftaler, men efter det var sket, var der ingen direkte 
indflydelse fra det politiske system på pengeanvendelsen. Dog var der slet skjult trussel i Det smalle 
Medieaftale fra 2000, der gjorde en efterregulering mulig. Men da Public Service Rådet blev 
nedlagt, inden det nåede at afgive sin første vurdering af DR’s programpolitik, blev truslen aldrig 
realiseret. 
 
For TV 2’s licensindtægter forholdt det sig på samme måde. Det virkeligt farlige for 
selvstændigheden var derfor udviklingen i reklamesalget. Som det ses, var dette faldet med ca. 100 
mio. kr. årligt siden 1998. Og som en konsekvens havde TV 2 dels strammet op på sin salgspolitik 
med bl.a. dumping på det regionale tv-reklamemarked, dels kommercialiseret sin programflade, jfr. 
afsnit 18.4. Herved kom opfyldelse af de samlede public service-forpligtelser i fare, især når det 
gjaldt børneområdet og programmer rettet imod personer over 50 år, da seere mellem 21 og 50 år 
blev de vigtigste for reklameindtjeningen. TV 2 havde forsøgt at imødegå dette ved introduktion af 
satellitkanalen TV 2 Zulu i 2001, hvor ungdomsprogrammer kunne få mere plads, hvorved 
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hovedkanalen kunne aflastes. Reklamefinansieringen var derfor stadigvæk kontraproduktiv i 
forhold til programforpligtelserne.  
 
20.2.5. Lokalradio- og tv. Ejerskab, kontrol og finansieringsformer 
I forhold til situationen i 1996 (jfr. afsnit 14.2.5) var networking i lokal-tv nu tilladt, og oprindeligt 
otte lokale tv-stationer, der i 2001 var vokset til 15, havde indledt et professionelt samarbejde under 
betegnelsen TvDanmark1151. Sendetilladelser skulle stadigvæk udstedes af de lokale radio- og tv-
nævn, men nu var betingelserne ændret voldsomt for netværks-stationerne. Selskabet eller 
foreningen skulle have samme type af ejerskab som tidligere. Dvs. at det skal have tv-virksomhed 
som eneste formål, flertallet af bestyrelsen skal have bopæl i lokalområdet, samme person kan ikke 
være medlem af bestyrelsen for mere end én lokal-tv-station, og endelig skal selskaber repræsentere 
alsidige erhvervs- og kulturinteresser i det lokale område, dog uden at en erhvervsvirksomhed får 
dominerende indflydelse. Hvis disse betingelser er opfyldt, og hvis der findes en ledig frekvens, 
skal en ansøgning om sendetilladelse imødekommes, og den vil omfatte hele sendetiden på 
frekvensen. Til gengæld for tilladelsen, der altså omfatter tilladelse til networking, var der nu 
opstillet følgende betingelser: Indehaveren af tilladelsen skal daglig sende mindst én time lokalt 
producerede nyheds- og aktualitetsprogrammer eller andre programmer med udgangspunkt i 
lokalsamfundet; en væsentlig del af programmerne derudover skal være dansksprogede eller 
produceret for et dansk publikum; der skal endvidere afsættes sendetid til de ideelle tv-stationer, 
dagligt omfattede det kl. 09.00-10.00, 17.00-18.00 og 23.00-24.00. Endelig skulle der betales en 
network-afgift, der i 2001 udgjorde 9,13 kr.pr. indbygger i det lokale område, som tilladelsen 
omfattede. Den 12. november 2001 nedsatte Finansudvalget afgiften til 6.56 kr., hvorved de 
oprindeligt beregnede 30 mio. kr. pr. år blev reduceret til 20 mio. kr. (Aktstykke 37, Finansudvalget 
§ 21). 
 
TvDanmark A/S var 100% ejet af SBS Broadcast Danmark A/S, der også ejede 75% af TvDanmark 
Kanal 2 A/S og 67,5% af TvDanmark Fyn ApS, men ellers var ejerskab af de lokale tv-stationer 
lokalt forankret, dog med SBS i en stærk finansiel position i flere tilfælde. Og det gav en række 
konflikter, der blev forøget ved, at de helt centrale sendetilladelser ikke var ejet af SBS, men af de 
lokale stationer. Dette modsætningsforhold og dermed en svag kontrol fra SBS’s side med hele 
netværket, var baggrunden for enkelte lokalstationers og TV 2/Danmarks forsøg i 1999 på at 
overtage hele netværkskonstruktionen, jfr. afsnit 18.5.7. 
 
De øvrige bestemmelser om indretning af lokalradio og -tv var i det væsentlige de samme som i 
1996. Når det gjaldt finansieringen, var netværksstationerne naturligvis afhængige af 
reklameindtægterne, hvor de var i skarp konkurrence med TV3, TV3+ og TV 2. Konkurrence 
foregik ikke alene på programniveau, men også på måden reklamerne blev solgt på. TvDanmark 
havde i forlængelse heraf indbragt TV 2 for Konkurrencerådet, der den 29. november 2000 havde 
afgjort, at TV 2 i tre tilfælde havde overtrådt konkurrencelovens § 11. Sagen blev anket af TV 2, og 
den 8. april 2002 afsagde Konkurrenceankenævnet en kendelse (nr. 00-214.216), der på et af 
punkterne fastholdt Konkurrencerådets afgørelse. Sagen blev videreført via nye anker, men disse 
blev først afgjort efter afhandlingens tidsafgrænsning, jfr. afsnit 23.5.5.3.  
 
For de ideelle radio- og tv-stationer var finansieringsformen i det væsentlige det statslige tilskud, 
jfr. afsnit 20.1.3 og tabel 20.27, og disse kunne løbende ændre sig. Det skete med nedsættelse af 
netværksafgiften i november 2001, hvorved de tilsammen mistede 10 mio. kr. årligt. Når dette 

 
1151 De gældende bestemmelser var Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 701 af 15. juli 2001 og 
Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 1349 af 18. december 2000.  



 908 

kunne ske, var det en konsekvens af, at den statslig støtte til de ideelle tv-stationer stammede fra en 
afgift, der blev opkrævet fra de kommercielle lokal-tvstationer, hvorved de ideelles finansiering 
blev afhængig af vilkårene for de kommercielle stationer. 
 
20.3. Journalistisk professionalisme 
Her skal som i kapitel 14 gennemgås den faglige organisering, uddannelsesforholdene, journalisters 
forhold til presseetik samt presseråd og endelig forpligtelse på offentligheden. 
 
20.3.1 Den faglige organisering 
I marts 2001 udgav Journalistforbundet en pjece med titlen “Mediemennesker – et selvportræt af 
Journalistforbundet” (Dansk Journalistforbund 2001). Medlemmerne blev præsenteret således: 
“Dansk Journalistforbund er medieforbundet for 11.500 journalister, redaktionssekretærer, 
bladtegnere, tegnere, grafikere, layoutere, fotografer, pressefotografer, film- og tv-fotografer, 
billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, web-redaktører, radio-, film-, tv- og 
videomedarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører 
og forlagsmedarbejdere, undervisere, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere med 
flere”.  
 
Hvad var det fælles, kunne man spørge? Det var ifølge Forbundet, “at de skaber indhold til 
medierne med en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel, eller arbejder med 
informationsformidling. Indholdet er først og fremmest nyheds- og aktualitetsstof og offentlig 
debat, men en stor del er også ren oplysning, stemning, livsstil og underholdning. 
Formidlingsarbejdet kan være personlig fremførelse, tekst, lys, lyd, billeder og design”. Forbundet 
havde således fortsat den dobbelte ekspension, der allerede i 1996 var tydelig (jfr. afsnit 14.3.1): 
flere og flere uddannelser og jobs gav mulighed for medlemskab, og antallet voksede støt. Men det 
gjorde beskæftigelsen ikke i samme omfang. I oktober 2001, hvor data til den årlige lønstatistik 
blev indsamlet, var der ca. 5.000 fastansatte, 1.100 arbejdsløse og ca. 5.200 freelancere. Kun 
halvdelen af forbundets medlemmer sad således i faste stillinger, og for disse var der skabt gode 
løn- og arbejdsvilkår. Gennemsnitslønnen var ca. 33.000 kr. + pension, hvad der var “en løn, der 
ligger højere, end den akademikere i øvrigt oppebærer”, som Anker Brink Lund og Jørn Henrik 
Petersen skrev i 1999 (Lund & Petersen 1999, se også Willig 2011, s. 26). Dertil kom for de fleste 
syv til otte ugers ferie mod ferielovens fem uger samt krav på betalt efteruddannelse i én uge pr. år 
på Den journalistiske Efteruddannelse eller på Journalisthøjskolen. Flere havde desuden ret til orlov 
med løn, der blev opsamlet med en til to uger pr. arbejdsår, og som blev afholdt hvert fjerde eller 
femte år (Lønstatistik 2000-2001 i Journalisten, 23. januar 2002). 
 
I modsætning hertil stod freelancerne svagt, idet de ikke havde nogen overenskomst, men blev ansat 
på individuelle kontrakter. Forbundet havde derfor ingen mulighed for at varsle kollektive 
kampskridt. Og freelance-jobbene var i vækst, både inden for informations- og 
kommunikationsområdet og hos de mange små uafhængige produktionsselskaber, der nu også var 
opstået på de trykte mediers områder på grund af stigende udlicitering af opgaver i de store 
bladhuse og hos magasinudgivere. Det var således et splittet forbund, hvor det kunne være 
vanskeligt at lægge en fast politik, der omfattede både løn, ret til overenskomst, beskæftigelse samt 
mediepolitiske synspunkter, og som ville stå svagt i en kampsituation. 
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Uenigheden kulminerede ved delegeretmødet i april 2002, hvor der for første gang i 18 år var 
kampafstemning om næstformandsposten1152 (Journalisten nr. 8. maj 2002). På den ene side stod 
Uffe Gardel, der var fællestillidsmand i Det berlingske Officin, på den anden side faglig sekretær i 
Journalistforbundet, Fred Jacobsen. Gardel, der repræsenterede de fastansatte, ønskede et forbund 
med en skarp profil, så ingen - heller ikke arbejdsgiverne, der havde fået alt for mange 
indrømmelser – var i tvivl om, hvor Journalistforbundet stod. Fred Jacobsen, der som faglig 
sekretær havde bredt kendskab til alle dele af forbundet, og som havde fungeret bl.a. som 
koordinator af freelance-spørgsmål, ønske at fortsætte den kompromissøgende linje, der havde 
flertal i hovedbestyrelsen. Efter et tæt løb vandt Jacobsen afstemningen på delegeretmødet med 
stemmerne 174 mod 163. Konflikten blev ikke løst, og forbundet stod mere svækket end tidligere. 
 
20.3.2. Uddannelse 
Uddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) var i 2002 ikke ændret i forhold til situationen 
i 1996. Der var tale om en fireårig uddannelse med 18 måneders praktik, halvandet års 
grunduddannelse på skolen og et afsluttende sidste år, også på skolen. I 1998 blev 
Journalisthøjskolen monopol på uddannelse af journalister brudt, idet der på RUC og Syddansk 
Universitet (SDU) blev oprettet journalistiske uddannelser. Begrundelsen var ifølge Minke 2009, s. 
113, at ledende danske politikere, bl.a. økonominister Marianne Jelved, ikke fandt journalisternes 
vidensniveau tilfredsstillende, at uddannelsen på DJH ikke var god nok, og at efteruddannelsen var 
for spredt og tilfældig.  
 
Uddannelsen på SDU blev organiseret på et særligt institut, mens den på RUC blev en 
knopskydning på den populære kommunikationsuddannelse. På SDU var den en bacholor-
uddannelse på tre et halvt år, hvoraf 12 måneder var praktik efter samme retningslinjer, som fandtes 
på DJH. Det var derefter muligt at supplere med en kandidatuddannelse, men i 2002 var endnu ikke 
sket. På RUC var uddannelsen en overbygning på tre semestre samt ét års praktik. Forud herfor 
skulle den studerende gennemføre en basisuddannelse på to år samt et andet overbygningsfag end 
journalstik på halvandet år. Den samlede uddannelse blev på denne måde seksårig. 
 
Fælles for alle tre uddannelser var altså, at der indgik mindst ét års praktik, og at denne lå samlet og 
uden for den teoretiske uddannelse. I 2004 gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut en 
evaluering af alle tre uddannelser og konkluderede bl.a. andet, at de tre uddannelser 
indholdsmæssigt lå for tæt på hinanden, og at en øget profilering ville skabe støtte alsidighed og 
bredde og således bedre svare til udviklingen i det journalistiske arbejdsmarked. Evalueringen 
fremholdt desuden, at det for alle tre uddannelser gjaldt, at “man ikke i tilstrækkelig grad 
sammentænker de akademiske/teoretiske og de hånsværksmæssige elementer” (Danmarks 
Evalueringsinstitut 2004, s. 5). Praktikdelen, der var vigtig for medierne, da eleverne i de fleste 
tilfælde fungerede som billig arbejdskraft, måtte derfor på en eller anden måde integreres med 
teoridelen på læreranstalterne. Om dette senere ville ske, var dog tvivlsomt, da praktikken byggede 
på en overenskomstfæstet aftale mellem Dansk Journalistforbund og arbejdsgiverne, der bestemmer 
løn og indhold i praktikken, og på det grundlag ansættes de studerende af praktikstederne. 
Praktikordningen blev endvidere administreret af Det centrale Praktikudvalg, som havde sekretariat 
på DJH. Udvalget bestod af repræsentanter for DDF, Journalistforbundet, DR, TV 2, Dansk 
Fagpresseforening og Dansk Magasinpressens Udgiverforening. Evalueringsinstituttets opfattelse 
efter et møde med Praktikudvalget var, at der kun var en spordisk drøftelse af praktiktidens længden 

 
1152 Sidste gang var i 1984, hvor Tove Hygum vandt over Lisbeth Knudsen. Se afsnit 9.3.4. 
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og indhold, og at den overordnede problemstilling, om praktiktiden, som den var organiseret, var 
god for fagets udviklingsmuligheder, heller ikke blev drøftet i udvalget (ib., s. 51). 
 
Alt dette får Ida Willing, der i Willing 2011 s. 236-245 analyserer de danske journalistuddannelser, 
til at konkludere, at der stadigvæk var tale om ortodoksi på området, idet de to nye uddannelser i 
høj grad var modelleret efter DJH’s skabelon, som der ikke var sat spørgsmålstegn ved. Willing 
citerer s. 243 videre i sit diskussionsafsnit en redaktør for, at de nye journalistuddannelser ikke ville 
ændre ret meget. Socialiseringen i praktiktiden og det løbende nyhedsarbejde var stærk: “Vi lærer 
dem det samme, uanset om de er det eller det andet sted fra. Det kommer ikke til at ændre noget 
som helst – det tror jeg ikke på – i det danske mediebillede, at de bliver uddannet forskellige steder 
fra” (jfr. her Andersen 1977 med samme konklusion). 
 
Som nævnt tidligere indeholdt journalistoverenskomsterne ret til én uges efteruddannelse om året, 
og mulighederne for at få fagligt udbytte heraf var kraftigt forøget ved oprettelse af Center for 
Journalistisk Efteruddannelse, jfr. afsnit 14.3.2.  
 
20.3.3 Presseråd og presseetik 
Debatten om et presseråd med beføjelser til aktivt at indgå i de overordnede mediepolitiske 
spørgsmål, herunder om ytringsfrihedens funktion og grænser, var helt forstummet i årene op til 
2002. Kun ét sted i Hovedbestyrelsens oplæg til delegeretmøder i 2000, 2001 og 2002 strejfes 
emnet. Det gjaldt nedsættelse af Radio- og tv-nævnet (herom senere) og Public Service Rådet. 
Forbundet var modstander af begge fora, og så ikke de muligheder, der i hvert fald fandtes i Public 
Service Rådet. På trods af, at Rådets aktiviteter ikke var kendte i april 2002, skrev 
hovedbestyrelsen, at Rådet “som forventeligt gav sig til at blande sig i Danmarks Radios og TV 2’s 
redaktionelle dispositioner – og det på trods af forsikringer om det modsatte”. Dette var dels forkert, 
dels var det et forsvar for ejerens ret til frit at kommunikere, ikke for offentlighedens krav på 
informationer om væsentlige anliggender. 
 
Presseetikken blev også kun omtalt én gang i de tre oplæg. Det skete i 2001-udgaven, hvor pressetik 
ikke blev set som et forbundsmæssigt problem, men igen som et personligt anliggende, der gav den 
enkelte journalist et stort ansvar for, at professionalismen var i orden. Dansk Journalistforbund 
havde fortsat to medlemmer i Pressenævnet, der stadigvæk først og fremmest beskæftige sig med 
æreskrænkelser og brud på privatlivets fred (se Pressenævnets årsberetninger for 2000-2002). 
 
20.3.4. Autonomi og forhold til offentligheden 
Autonomi synes ikke at være det store problem i tidsrummet op til 2002. Journalisten nævner ingen 
sager, og i den faglige håndbog for tillidsmænd fra 2002 (Dansk Journalistforbund 2002) behandles 
emnet udelukkende ved at citere fra Præamblen i De presseetiske Regler: “En journalist bør ikke 
pålægges opgaver, der strider mod hans samvittighed eller overbevisning” (s. 178). Ingen 
kommentarer, eksempler eller gode råd, hvis en sådan situation skulle opstå. 
 
Forholdet til offentligheden i form af hensyntagen til borgernes ret til at få adgang til vigtige 
information og debat, så de kan udøve deres regeringsansvar på et oplyst grundlag, ses ikke 
behandlet i fagbladet Journalisten eller i andre publikationer fra Dansk Journalistforbund i denne 
periode. 
 
20.4. Statens rolle 
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Her er det statens rolle som ejer, financier og regulator af mediesystemet, der skal beskrives. Som 
ejer og driftsherrer er staten del af systemet, som financier og regulator står den uden for, men med 
indgribende effekt. 
 
20.4.1. Staten som ejer 
Staten dominerede radio- og tv-markederne ved ejerskab af DR og TV 2/Danmark samt de otte 
regionale tv-stationer. På teleområdet var der siden 1996 sket en stor forandring, idet staten havde 
besluttet at sælge Tele Danmark over to omgange1153. Først solgte staten den 27. oktober 1997 reelt 
42% af aktierne til Ameritech Corporation, og året efter blev resten solgt. Samtidigt indgik 
Ameritech og SBC Communications en fusionsaftale; det nye selskab blev videreført under navnet 
SBC, hvor SBC’s aktionærer sad på 56% af aktierne og Amritechs 44%. 
 
Salget omfattede driftsselskabet Tele Danmark samt “det rå kobber”, der er det fysiske ledningsnet, 
der forbinder abonnenterne med centralerne. Desuden solgte man ved en fejltagelse det terrestriske 
sendernet. I 2001 købte DR og TV 2 sendernettet inkl. de 25 sendermaster, hjælpestationer og 
radiokæder tilbage og dannede et fælles driftsselskab, Bordcast Service Danmark A/S. Via ejerskab 
af DR og TV 2/Danmark havde staten derved igen ejerskab over denne centrale del af den danske 
infrastruktur (Årsberetning fra DR og TV 2 i 2001), men altså ikke over det rå kobber. 
 
20.4.2. Statens som financier 
De overordnede principper for statens rolle som financier af mediedriften i de medietyper, der 
indgår i denne mediesystemanalyse, var ikke ændret siden beskrivelsen af situationen i 1996 (jfr. 
kapitel 14). Men måden, de blev realiseret på, var justeret. 
 
For DR gjaldt det, at Radiofonden var afskaffet, jfr. afsnit 13.19.9-10. Staten finansierede DR 
gennem tilskud fra licensmidlerne. TV 2/Danmark modtog ligeledes en del af licensen og stod nu 
selv for drift af reklamevirksomheden. Herved blev overskud fra reklamesalg i TV 2 forvandlet fra 
statsstøtte til kommercielle indtægter, hvorved statsstøtten blev kraftig reduceret. TV 2-fonden var 
som nævnt nedlagt sammen med TV 2 Reklame A/S. TV 2/Danmark var endvidere fritaget for at 
betale renter og havde fået henstand for afdrag på etableringslånet på 490 mio. kr. og driftslånet på 
37 mio. kr. Endelig var TV 2/Danmark og DR også fritaget for at betale selskabsskat. 
 
TV 2-regionerne modtog ikke længere nogen andel af licensen via TV 2-fonden, men fik et 
kronebeløb overført fra TV 2/Danmark til driften. Både DR, TV 2/Danmark og TV 2-regionerne 
have tilladelse til selv at drive kommerciel virksomhed på markedspræmisser, jfr. afsnit 20.2.4.2. 
 
De ideelle, lokale radio- og tv-virksomheder modtog også en del af licensmidlerne som følge af 
Den smalle Medieaftale fra marts 2000, jfr. afsnit 18.10.2. Desuden fik de en del af kommercielle 
tv-stationers afgift til staten. Dagbladene havde stadigvæk nul-moms på bladsalgsindtægterne og 
nedsatte takster på postomdelingen af deres abonnementseksemplarer. Desuden modtog 
Dagspressens Finansieringsinstitut et årligt beløb fra statskassen til støtte til bl.a. sanering, 
planlægning og etablering af dagblade (Betænkning 1445/2004, s. 1). Endelig fik filmproducenterne 
et statstilskud fra Det danske Filminstitut men nu også fra små regionale, danske filmfonde og fra 
internationale, statsfinansierede institutioner (NFTF, Eurimages). DR og TV 2 var pålagt at støtte 
dansk filmproduktion med henholdsvis 25 og 20 mio. kr. årligt. Disse beløb opføres i tabel 20.28 

 
1153 Hele salgsprocessen er grundigt gennemgået i “Beretning 08/97 om telesektorens udvikling og salget af statens 
aktiver i Tele Danmark A/S” fra Rigsrevisor, og videresendt til Folketinget af Statsrevisorerne den 4. juni 1998. 
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som statsstøtte til filmproduktion, og de modregnes derfor i DR’s og TV 2/Danmarks statsstøtte og 
udgifter. Det giver følgende opstilling: 
 
Tabel 20.39. Driftsudgifter og statsstøtte til medier i 2002 i mio. kr. og i % 
 
   Driftsudgifter  Statsstøtte Statsstøtte i % 
Tv-produktion 
DR-tv   1.789   1.634  91 
TV 2   1.599   586  37 
Viasat   739   0  0 
SBS   400   0  0 
Ideelle1154  31   31  100 
Tv-produktion i alt 4.558   2.251  49 
Radioproduktion 
DR-radio  1.209   1.106  91 
Kommerciel radio 222   0  0 
Ideel radio  21   21  100 
Radioproduktion i alt 1.452   1.127  78 
Dagblade  9.790   1.806  18 
Filmproduktion  223   144  64 
I alt   16.023   5.327  26 
 
Beregningen af dagbladenes statsstøtte ser således ud: Bladsalgsindtægterne var i 2002 3.910 mio. 
kr. Momsfritagelse kostede derfor staten 978 mio. kr. Ifølge Rapport om tilskud til befordring af 
dagblade s. 14 bestod de samlede statslige udgifter til tilskud til distribution af dagblade af to dele: 
dels det direkte bladtilskud på finansloven på 465 mio. kr. i 2002, og dels en indirekte tilskud fra 
Post Danmark til omdeling af dagblade og andre tryksager på 388 mio. kr. Heraf kunne 89% 
henføres til dagbladene. Endvidere kom der tilskud fra Dagspressens Finansieringsinstitut på 14 
mio. kr. samt en statsgaranti på 30 mio. kr., og endelig måtte staten betale 4 mio. kr. som tab på 
kaution for dagbladet Dagen. Garantien er ikke værdisat og indgår ikke i beregningen (Betænkning 
1445/2004 afsnit 5.1.1 og 1.3.1).  
 
Den samlede statsstøtte på 5.327 mio. kr. fordelte sig med 3.326 mio. kr. til statens medier og 2.001 
til de privates. Statens medier fik således 62% af støtten, de privates 38%. Statsstøtten udgjorde 
33% af de samlede driftsudgifter. Og statens andel af de samlede driftsudgifter var 26%. 
Udviklingen fra 1985 over 1996 til 2002 ser da således ud i %: 
 
Tabel 20.40. Fordeling af statsstøtten, støttens andel af driftsudgifterne og statens mediers del af de samlede 
driftsudgifter i 1985, 1996 og 2002 i %. 
 
  Fordeling af   Støttens del   Statens mediers del 

statsstøtten  af driftsudgifterne af driftsudgifterne 
stat privat   
 

1985  76 24  40   30 
1996  74 26  36   29 
2002  62 38  33   26 
 
I 2002, hvor VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om at privatisere TV 2, havde de 
private medier øget deres andel af statsstøtten fra 26% i 1996 til 38% i 2002, og de stod desuden for 

 
1154 Der er ikke tilgængelige tal for driftsudgifterne. De er her sat til det samme som statsstøtten. Dette gælder også for 
ideel radio. 
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hovedparten af de samlede driftsudgifter, i alt 74%. Men støttens andel af driftsudgifterne var faldet 
fra 40% i 1985 til 33% i 2002. Statens medier fyldte mindre, i 2002 26% af de samlede 
driftsudgifter mod 29% i 1996. Samlet set udgjorde de private medier en større del af 
mediesystemet, statens en mindre del, og selve statsstøtten var også skrumpet relativt. 
 
20.4.3. Staten som regulator 
I 2002 fandtes fem statslige reguleringsinstitutioner, der forholdt sig til forskellige dele af 
mediesystemet. Det var Telestyrelsen, Radio- og tv-nævnet, Public Service Rådet, Pressenævnet og 
Konkurrencestyrelsen. Hertil kom ca. 137 lokale radio- og tv-nævn. 
 
Telestyrelsen (fra 2002 IT- og Telestyrelsen) varetog de regulatoriske opgaver på teleområdet, 
fordelte frekvenser til sendetilladelser og var Danmarks repræsentant i de internationale 
reguleringer af teleområdet. 
 
Radio- og tv-nævnet var oprettet til i første omgang at forestå behandling af ansøgninger til den 
landsdækkende DAB-blok og de regionale DAB-blokke, jfr. Tillægsaftale nr. 3 af 14. marts 2000 til 
Den brede Medieaftale for 1997-2000, pkt. 5. Denne tillægsaftale blev først iværksat i tilknytning til 
udmøntningen af Den smalle Medieaftale, jfr. Lov nr. 1272 af 20. december 2000. Ved den 
lejlighed blev Satellit- og Kabelnævnet (jfr. afsnit 14.3.4), Udvalget vedr. Lokal Radio og TV (jfr. 
afsnit 14.2.5) samt Radio- og TV-Reklamenævnet (jfr. afsnit 14.3.4) nedlagt, og deres opgaver 
overført til det nyoprettede Radio og tv-nævn (LBK nr. 203 af 22. marts 2001, § 33a). Radio- og tv-
nævnet blev nedsat af Kulturministeren den 1. januar 2001. Det havde syv medlemmer, der skulle 
repræsentere juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel 
sagkundskab. Altså den professionelle styringsmodel. Nævnet havde følgende hovedopgaver, jfr. 
Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet, nr. 779 af 28. august 2001: 
 
• Nævnet skulle udstede tilladelse til, føre tilsyn med og opkræve gebyr ved spredning af 
programmer ved hjælp af satellit eller ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over ét 
lokalt område, jfr. tabel 20.34.   
 
• Nævnet skulle desuden give tilladels til og føre tilsyn med spredning af landsdækkende og 
regionale programmer ved hjælp af jordbaserede sendernet. Det er her behandlingen af DAB-
udsendelser skulle håndteres. Sådanne udsendelser var ikke iværksat i ordinær drift ved årsskiftet 
2001-2002. Desuden skulle nævnet under denne opgave behandle ansøgninger til den fjerde 
landsdækkende radiokanal (FM 4). Den blev udbudt i december 2000 af Kulturministeriet, og 
nævnet overtog behandlingen efter sin oprettelse i januar 2001. Nævnet tildelte DR tilladelsen, da 
DR havde givet det bedste bud på kanalens programflade (jfr. afsnit 18.12.2.3). Nævnet pålagde 
som del af tilladelsen, at programvirksomheden skulle udøves i overensstemmelse med 
udbudskravene. Det førte til en principiel sag om overholdelse af en programtilladelse. Denne var 
givet i konkurrence med fem andre ansøgere (ib.), og disse havde derfor et krav på, at hverken 
Nævnet eller DR kunne ændre på indholdet i programtilladelsen, da hele ideen om en konkurrence 
ellers ville blive meningsløs. DR sendte imidlertid morgenandagt og højmesse på P2 (som DR nu 
kaldte FM 4), hvad der ikke havde stået i ansøgningen. Efter forhandlinger mellem Nævnet og DR 
blev højmessen flyttet tilbage til P1, morgenandagten fik lov til at blive på P2 mod, at den klassiske 
musik, der ellers skulle have udfyldt de 20 minutter, morganandagten lagde beslag på, blev udvidet 
med 20 minutter. Nævnet mente, at da tilladelsen skulle benyttes i en årrække, måtte sådanne 
mindre justeringer kunne tillades (Årsberetning for 2001, s. 30-31). 
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• Nævnet afgjorde endvidere overholdelse af lovens krav om udøvelse af selvstændig 
programvirksomhed på det lokale område og i tilknytning hertil tog det stilling til sager om 
networking. Desuden ydede det tilskud til ideelle radio– og tv-stationer. Endvidere skulle nævnet 
fungere som ankeinstans i klagesager om lokale nævns afslag på ansøgning af sendetilladelse til 
lokal radio- og tv-virksomhed, eller på disse nævns inddragelse af tilladelserne. Her opstod endnu 
en principiel sag om indholdet i sendetilladelserne1155. Frederiksberg Lokalradionævn havde udstedt 
en sendetilladelse til Radio Frederiksberg-Journalen, og heri stod der, at “nævnet forudsætter, at 
stationen udviser sober forretningsskik og god presseskik”.  
 
I en konkret sag havde en borger klaget over brud på de presseetiske regler, og det lokale nævn 
fandt på den baggrund, at det måtte give Radio Frederiksberg-Journalen en påtale. Radioen mente 
ikke, at det lokale nævn havde kompetence hertil og ankede til Radio- og tv-nævnet. Samtidig var 
sagen indbragt for Pressenævnet, og dette fandt, at Frederiksberg-Journalen havde handlet groft i 
strid med god presseskik og udtalte derfor alvorlig kritik1156. På den baggrund udtalte Radio- og tv-
nævnet, at “der kunne være grund til at overveje en alvorligere sanktion end den advarsel Radio 
Frederiksberg-Journalen havde fået tildelt” (s. 11 i 2001-årsberetningen). Dette kraftige vink førte 
til, at Frederiksberg Lokalradionævn inddrog sendetilladelsen endeligt. Sagen gik igen til Radio- og 
tv-nævnet, der fandt, at da det var førte gang, Frederiksberg-Journalen havde fået inddraget en 
tilladelse, skulle inddragelse kun gælde for en måned. Det principielle i denne sag er, at da 
overholdelse af god presseskik indgår som led i en tilladelse til programvirksomhed, som det lokale 
nævn fastlægger som del af dets ret til at formulere en lokal mediepolitik (jfr. Radio- og tv-nævnets 
årsberetning for 2001, s. 7), kan sanktionerne blive helt anderledes, end når sagen indbringes for det 
tandløse Pressenævn. 
 
• Endelig skulle nævnet træffe den endelige administrative afgørelse i sager om indholdet i radio- 
og tv-reklamer samt om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter i disse reklamer. 
 
Nævnet var således den øverste administrative instans i en række sager om udstedelse af 
sendetilladelser og kontrol med disse, herunder med indholdet i reklameudsendelser. Desuden 
fordelte nævnet støtten til de ideelle lokale radio- og tv-stationer. Indholdet i disse bestemmelser var 
ikke ændret i forhold til de regler, der var gældende i 1996. De lokale radio- og tv-nævn fortsatte 
ligeledes deres aktiviteter uændret. 
 
Public Service Rådets regulerende rolle blev beskrevet i afsnit 20.2.4.1. Rådet blev nedlagt i maj 
2002. 
 
Pressenævnet fortsatte sin virksomhed som beskrevet i afsnit 14.2.2 og 14.3.3. 
 
Konkurrencestyrelsen  
Danmark ændrede sin konkurrencelovgivning voldsomt i 1998 med vedtagelse af en ny 
konkurrencelov. Her blev det tidligere princip om, at “alt er tilladt, indtil det bliver forbudt” ændret 
til, at “alt er forbudt, indtil det er tilladt” (jfr. Kallestrup 2005, s. 264), hvorved de danske regler 
nærmere sig EU’s. Dette blev fuldt op med nye love i 1998 og 2002, hvorefter der, som Kallestrup 
skriver, “var gennemført en udpræget EU-harmonisering af den nationale konkurrenceregulering” 

 
1155 Kilder til det følgende: Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2001, s. 11, og for 2002 s. 9-10. 
1156 Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 16/2001 af 31. oktober 2001. 
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(s. 298)1157. Den gradvise tilpasning har medført en tilsvarende gradvis ændring af 
Konkurrencestyrelsens opgaver, og herved blev en række forhold inden for mediesystemet synlige i 
Konkurrencestyrelsens opmærksomhedsfelt. 
 
I sin første Konkurrenceredegørelse fra 1999 (Konkurrencestyrelsen 1999) havde styrelsen opregnet 
tre nye opgaver, den ville påtage sig. Det var først og fremmest den klassiske myndighedsopgave, 
nemlig at behandle ansøgninger om tilladelse til at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Dertil 
kom som det andet service til erhvervslivet gennem information og rådgivning samt for det tredje 
analyser af konkurrenceforhold og bidrag til bedre regulering, der rettede sig imod Folketing, 
regering og offentligheden. 
 
I perioden 1999-2002 førte det til en række afgørelser om mediers virksomhed og to større analyser 
af medieforhold. Blandt de første kan nævnes reklame i biografer (1999), prisen på tv-rettigheder til 
fodboldlandskampe (1999, 1999,  2001), udbygning af kabel-tv-anlæg til modtagelse af nye digitale 
tjenester (1999), distribution af radio- og tv-programmer i kabelanlæg (2000, 2000, 2001, 2001, 
2002), anvendelse af dekodere i kabelanlæg (2000), satellitdistribution af tv-kanaler (2001), 
anvendelse af spillefilm i tv (2001), fusion af to virksomheder med henblik på udbud af 
jobannoncer på Internettet (2001),  DRs og TV 2s køb af sendemaster fra TDC (2001), tv-, radio- 
og internetrettigheder til håndboldkampe (2002), distribution af spillefilm i biografer (2002), 
misbrug af dominerende stilling på markedet for reklamer i dagblade og gratisviser (2002). 
 
Og som det vigtigste i denne sammenhæng: afgørelser om hvorvidt TV 2 havde misbrugt sin 
dominerende stilling på tv-reklamemarkedet (2000, 2001, 2001, 2002). 
 
Dertil kom to store analyser, dels af “Sport i tv” fra 1999 og “Markedet for kabel- og satellit-tv” fra 
2002. Begge analyser førte frem til, at Konkurrencestyrelsen kom med stærke og i visse tilfælde 
kontroversielle anbefalinger til områdernes fremtidige regulering. 
 
TV 2-sagen om misbrug af dominerende stilling på tv-reklamemarkedet 2000-2002 
Der er egentlig tale om to sager1158. Den første startede i januar 2000, da TvDanmark klagede til 
Konkurrencestyrelsen over TV 2’s rabatsystem i 2000 på landsdækkende og regional tv-reklame, 
jfr. TvDanmarks klage til EU-Kommissionen om ulovlig og uforenelig statsstøtte, som sagen er 
parallel med (jfr. afsnit 21.4.3). Konkurrencerådet afgjorde på sit møde den 29. november 2000, at 
TV 2 havde en dominerende stilling på markedet for landsdækkende tv-reklame. Desuden var TV 
2’s progressive årsrabatter i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 11, stk. 1.  Den ekstra rabat, 
som annoncørerne kunne få ved at have samme eller større omsætning som tidligere hos TV 2, var 
ligeledes i strid med § 11, stk. 1. Endelig var TV 2’s forbud til annoncørerne mod videresalg af 
reklame i strid med samme bestemmelse. TV 2/Danmark og TvDanmark indbragte begge 
Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Den 8. april 2002 stadfæstede 
Konkurrenceankenævnet rådets afgørelse om den ekstra rabat, annoncørerne kunne få ved at have 
samme eller større omsætning end tidligere. Derimod ophævedes rådets afgørelse af, at TV 2’s 
årsrabatter var i strid med § 11, stk. 1, og at videresalg af reklamer ikke var en overtrædelse af 

 
1157 I forhold til EU betød det implementering af artikel 81 (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler), 82 (misbrug 
af dominerende stilling) og 86 (regler for offentlige eller monopollignende virksomheder) i dansk lovgivning. 
1158 Kilder. Konkurrencerådets afgørelse 29. november 20002 “TV2’s priser og betingelser 2000”, j. Nr. 2:801-488, 
cf/Fødevarer/fin. Samt Konkurrenceankenævnets kendelse af 8. april 2002 “TV2-danmark og TVDanmark A/S mod 
Konkurrencerådet, j. Nr. 00-214.216. Og Konkurrencerådets afgørelse 21. december 2005 “TV2s Priser og betingelser”, 
j. Nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL.  
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denne bestemmelse. TvDanmark ankede denne afgørelse til Østre Landsret den 31. maj 2002. 
Denne sag er senere ophævet, men det er aftalt, at den afgøres på samme måde som den næste sag. 
 
Den anden sag angår TV 2’s priser og betingelser for 2000-202. Baggrunden var dels en anmeldelse 
fra TV 2 i oktober 2000 og oktober 2001 til Konkurrencestyrelsen om at få en erklæring om ikke-
indgreb i ordningerne for 2000 og 2001. Dels, at TvDanmark den 22. januar 2001 og 22. december 
2001 havde klaget over TV 2’s priser og betingelser for 2001 og 2002. Sagen blev behandlet af 
Konkurrencestyrelsen og Konkurrencerådet de følgende år, og en foreløbig afgørelse blev truffet i 
2005. Se senere i afsnit 23.5.3.3. 
 
Kontrol med statens medier 
Telestyrelsen førte tilsyn med DR’s og TV 2’s anvendelse af de tildelte frekvenser og deres øvrige 
televirksomhed. Radio- og tv-nævnet var tilsynsførende angående FM 4, jfr. ovenfor. I dette tilsyn 
indgik sanktionsmidler, idet Radio- og tv-nævnet kunne inddrage tilladelsen, hvis DR overtrådte 
radio- og fjernsynsloven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt overtrædelsen var grov eller 
overtrædelserne gentog sig (Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde landsdækkende 
radiokanal fra 2001, stk. 21). DR og TV 2 var ellers ikke under specifik ekstern kontrol. Men som 
nævnt overfor blev DR’s og TV 2’s aktiviteter også behandlet som led i Konkurrencestyrelsens 
almindelig kontrol med konkurrencen. 
 
20.5. Den europæiske Union 
Her skal alene redegøres for de bestemmelser, Den europæiske Union havde vedtaget på radio- og 
tv-området siden 1996. Bestemmelser angående statsstøttereglerne er gennemgået i kapitel 19. 
 
Den vigtigste var Protokollen om public service broadcasting, der som del af Amsterdam-Traktaten 
trådte i kraft den 1. maj 1999, se afsnit 16.1.  
 
Desuden var TV-Direktivet udvidet med en bestemmelse om, at Medlemsstaterne kunne fastsætte 
regler om, at enerettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse ikke må 
udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at kunne følge sådanne 
begivenheder på gratis fjernsyn enten direkte eller tidsforskudt (Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv nr. 97/36/EF, se EFT 1997, L 2002, s. 60). Direktivet var omsat til dansk lov med Lov nr. 
1095 af 29. december 19971159. Konsekvenser heraf var, at betalings-tv-stationer eller stationer med 
begrænset penetration ikke kunne få eneret på sådanne begivenheder. Ministeren skulle opstille en 
liste over disse. I Danmark omfattede den: 
 
• OL, sommer- og vinterlegene i deres helhed 
• VM og EM i herrefodbold; alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler 
• VM og EM i håndbold for begge køn; alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og 
finaler 
• Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i herrefodbold 

 
1159 L 50, 1997-98. Frem A 1265, som frem A 1245, første behandling FF 1045, betænkning B 139, 2. behandling FF 
2366, 3. behandling FF 2534. Som vedtaget C 175. For detaljer, se Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til 
begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, nr. 809 af 19. november 1998. Konkurrencerådet afgav i juni og 
november 1999 to udtalelser om fodboldrettigheder efter denne Bekendtgørelse, nemlig om rettighederne til 
landskampene i herrefodbold mellem Wales-Danmark og mellem Israel-Danmark. Rådet fastlagde en pris på 
rettighederne, der var ejet af MTG og Viasat, men hverken DR eller TV 2 ville betale dette beløb. Kampene blev derfor 
vist på TV3 og TV3+. Se Rådets udtalelser på hjemmesiden https://www.kfst.dk. 
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• Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i damehåndbold 
 
Disse begivenheder skulle kunne sendes på DR eller TV 2 i deres fulde længde. 
 
Endelig havde Kommissionen den 26. juli 2000 ændret i Transparensdirektivet nr. 2000/52/EF, 
således at det herefter også omfattede public service broadcasing. Danmark havde implementeret 
Direktivet i Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR’s og TV 2’s public 
service virksomhed og anden virksomhed (Bekendtgørelse nr. 740 af 21, august 2001).  DR og TV 
2 skulle herefter fra og med regnskaberne for 2001 som del af årsregnskabet offentliggøre et 
delregnskab for public service-virksomheden og et andet delregnskab for “anden virksomhed”, 
herunder anden programvirksomhed, der udøves i eget regi (§ 2 i Bekendtgørelsen). 
Bekendtgørelsen indeholdt nærmere bestemmelser for, hvordan disse delregnskaber skulle opstilles 
og for, hvordan værdien af intern udveksling af ydelser skulle fastsættes. 
 
20.6. Opsummering 
De mediesystemiske dimensioner og de mediemarkeder, der er valgt i denne beskrivelse, havde 
ikke ændret sig meget siden 1996. Når det gælder de mediesystemiske positioner, var den 
økonomiske styrke mellem markederne for dagblade, radio, tv og film kun forskubbet ganske lidt, 
se tabel 20.41. 
 
Tabel 20.41. Den indbyrdes styrke mellem omsætningen på markederne for dagblade, radio, tv og film i % 1996, 2002 
 
   1996 2002 
Dagblade  63 63 
Radio   9 8 
Tv   25 28 
Film   2 1 
I alt   99 100 
 
Dagbladsmarkedet var stadigvæk langt det største i økonomisk volumen, men markedet rummede 
mange enheder, i alt 34. Ingen af disse var landsdækkende, de fleste var små lokale monopoler med 
svag økonomisk styrke og tilsvarende svage dækningstal, som regel under halvdelen af 
husstandene, i de store provinsbyer endda langt mindre. Der fandtes tre størrer spillere, Det 
berligske Officin, Politikens Hus og Morgenavisen Jyllands-Posten. Af disse befandt Berlingske og 
Politikens Hus i en nedadgående oplagsspiral, og især gjaldt dette for deres økonomiske guldfugle, 
sensationsaviserne B. T. og Ekstra Bladet. Morgenavisen Jyllands-Posten havde gennem det meste 
af 1990erne haft en stor oplagsfremgang, men denne var nu stagneret – tallet for 2002 var det 
samme som for 1998 (ca. 177.000). Fælles for branchen var en utilfredsstillende indtjening, ganske 
som i 1996. Og nu kom nye konkurrenter på banen, der kunne true reklameindtjeningen: 
gratisaviserne. 
 
Radiomarkedet var næsten ikke ændret siden 1996. DR var totalt dominerende på det 
landsdækkende niveau, idet virksomheden nu ejede både P1, P3 og FM 4 (kaldet P2). På det 
regionale niveau, hvor DR havde de ni eneste regionalt dækkende stationer, var der kun enkelte 
steder konkurrence, mens DR ikke var til stede i lokalområderne. Men styrkeforholdet mellem DR 
og de private radioer havde ændret sig. I 1996 tog DR’s tre kanaler sig af 75% af lyttertiden og 
havde en dækning på 80%, i 2002 var andelen af lyttertidsandelen faldet til 68% men dækningen 
steget til 84%, formodentlig som følge af den ekstra landsdækkende kanal. De lokale, kommercielle 
stationer havde i 2002 øget deres dækning til 58% fra 30% i 1996. 
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På tv-området var mængden af i princippet landsdækkende tv-kanaler vokset fra fem til otte, der var 
samlet i fire koncerner, DR, TV 2, Viasat og SBS. Viasat og SBS var voksende i 1990erne, både i 
penetration og i seertal, men DR og TV 2 havde bremset det sidste ved introduktion af nye 
suppleringskanaler, DR2 og TV 2 Zulu. På økonomiområdet var indtægterne fra reklamesalg 
faldende fra 46% i 1998 til 38% i 2002. Dette ramte mest TV 2, da Viasat og SBS havde forøget 
deres indtjening ved introduktion af abonnementsbetaling, hvad TV 2 ikke kunne på sin hovedkanal 
med public service-forpligtelser, men TV 2 Zulu var sat i søen med henblik på senere at introducere 
abonnementsbetaling. Samlet set var TV 2 derfor mere og mere afhængig af licensindtægter. 
 
Filmbranchen, inkl. entrepriseproduktion til tv, havde holdt status quo. Der var stadigvæk kun én 
stor spiller, Nordisk Film, ejet af Egmont-koncernen, der dominerende næsten alle dele. Kun på 
filmproduktionsområdet var der vokset en betydelig konkurrent op, Zentropa, der til gengæld 
næsten udelukkende var aktiv inden for filmproduktion. Branchen var præget af mange små, 
økonomisk svage spillere. 
 
Telemarkedet var fortsat domineret af analog distribution, de mange ofte vedtagne beslutninger om 
introduktion af DAB og DTT var endnu ikke blevet realiseret. Internettet var begyndt at distribuere 
radio, film, skrevne nyheder og alskens reklameformer, men endnu var udbredelsen beskeden med 
kun 460.000 bredbåndsabonnenter, men 100% af husstandene havde adgang til ISDN, og udvidelse 
af datahastigheden sket hurtigt. Herved blev en ny distributionsform et kampområde mellem radio, 
tv, film og dagblade.  
 
Når det gælder ejerskab, var der kun én betydelig ændring: statens salg af Tele Danmark, der i 2002 
havde en årsomsætning på 51 mia. kr. eller mere end tre gange så meget som de tre andre 
medieformer. Køberen var amerikanske Ameritech og SBC Communications, der straks afhændede 
de medieaktiviteter, Tele Danmark havde inden for radio, film og tv. Herefter sad amerikanerne på 
driftsselskabet Tele Danmark og teleinfrastrukturen, inkl. det rå kobber og radio- og tv-
sendernettene. De sidste blev dog i 2001 købt tilbage til staten af DR og TV 2 i fællesskab. 
 
Tværmediealt eje havde i det hele taget ikke udviklet sig synderligt. Dagbladene havde kun få 
engagementer inden for lokal radio og tv, men til gengæld øgede de deres indflydelse på de gratis 
ugeaviser. Egmontkoncernen var det eneste store konglomerat med ejerskab af bl.a. Nordisk Film, 
der i 2002 havde en omsætning på 3,2 mia. kr. Koncernen, der havde selskaber i 23 lande, havde 
samlet set en nettoomsætning på 8,9 mia. kr. i 2002 og var aktiv inden for drift af tv-stationer og 
biografer, produktion af film- og tv-programmer, ugeblade, magasiner, tegneserier, ungdomsblade, 
spil, bøger og undervisningsmaterialer (Egmont: Årsrapport 2002) 
 
De mediesystemiske aktørers indflydelse på medierne var svindende. Dagbladene havde reducerede 
relationer til de politiske partier, kun 14 ud af 34 dagblade havde svag affinitet til et politisk parti 
(især Venstre) eller udtrykte tilslutning til en politisk grundholdning. Chefredaktionerne stod 
stadigvæk stærkt. Kun på radio- og tv-området var bindingen synlig, idet staten i betydeligt omfang 
forsøgte at styre driften af DR og TV 2, men med svigtende held. Den overordnede økonomistyring 
var stærk, idet statsstøtten blev fastlagt i de fireårige medieaftaler, men budgetrammerne var 
afskaffet, og de statsudpegede bestyrelser havde svindende indflydelse på den daglige drift. Forsøg 
på via et nyoprettet Public Service Råd at åbne for en stærkere offentlige debat om 
programudviklingen og om opfyldelse af public service-kravene, der var præciseret betydeligt af 
ministeren, løb ud i sandet, da Rådet blev nedlagt, inden det kom i funktion. Resultatet blev, at DR 
og TV 2 suverænt bestemte over programpolitikken. Dertil kom – og det gjaldt både for DR, TV 2 
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og dagbladene – at Journalistforbundet helt havde opgivet tankerne om et presseråd med 
kompetence til at sikre borgerne adgang til debat og informationer om væsentlige 
samfundsanliggende, og i stedet brugte energien på traditionelt fagforeningsarbejde med vægt på 
løn- og arbejdsforhold. Kernen i den republikanske demokratimodel - at sikre et alsidigt og 
mangfoldigt udbud af information og debat - var ikke på den offentlige debats dagsorden, skønt det 
var både DR’s og TV 2’s hovedopgave, og en bestræbelse man kunne ønske, dagbladene levede op 
til, hvad de dog selv påstod. I stedet var princippet om ejernes ytringsfrihed og den liberale 
demokratimodel enerådende. Også dette kan forklare den svage interesse for at diskutere DR’s og 
TV 2’s programpolitik. 
 
Statens rolle i forhold til mediesystemet var heller ikke ændret væsentligt siden 1996. Som ejer 
havde staten afhændet Tele Danmark men øget sit ejerskab på radio- og tv-området med en ny 
radiokanal (FM 4) og en ny tv-kanal (TV 2 Zulu). Som finansier var indflydelsen reduceret fra at 
komme med 36% af driftsudgifterne til 33%. Statens egne mediers størrelse på de udvalgte 
mediemarkeder var reduceret fra 29% til 26% af omsætningen, og endelig var statsstøttens 
fordeling ændret til fordel for de private medier: de var gået fra at modtage 26% i 1996 til 38% i 
2002. På økonomiområdet blev staten mindre, de privatejede medier større. Og som regulator var 
statens indsats både i form og omfang ikke ændret siden 1996. 
 
Det centrale i Den europæiske Unions indsats på medieområdet var vedtagelse af Amsterdam-
Protokollen om public service broadcasting, der gav Medlemsstaterne frihed til at definere, 
tilrettelægge og finansiere virksomheder, der fik til opgave at levere en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse inden for broadcast-området, blot finansieringen ikke udgjorde 
overkompensation eller blev brugt til dumping af priserne på kommercielle aktiviteter.  
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Kapitel 21: Domstolen og Kommissionen 2002-2004 
 
I kapitel 19 fortalte jeg om den status, statsstøttereglerne havde i 2001. Det centrale var 
spørgsmålet, om statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse var statsstøtte 
eller kompensation. Statsstøttebetragtningen var retspraksis fra siden 15. marts 1994 (se afsnit 
15.1), men den 22. november 2001 blev dette ændret til kompensationsbetragtningen i 
Ferringdommen (C-53/00 Ferring, jfr. afsnit 19.1). 
 
21.1. Fra Ferring til Altmark 
Ferring-dommen kom som en stor overraskelse for næsten alle og blev mødt med forvirring og 
nærmest chok. Noel Travers, der var referendar hos præsidenten for Retten i første Instans, Bo 
Vesterdorf, pegede på (Travers 2003 s. 387), at det var lidet sandsynligt, at Domstolens ledelse 
havde forudset indholdet af dommen, siden sagen ikke blev løftet op fra en afdeling med fem 
dommere til Den store Afdeling med 13 dommere eller til afgørelse i Plenum med mindst 15 
dommere (Statut for domstolen, artikel 171160). Sådant er almindeligt, når vigtige beslutninger i 
domspraksis er forventelige.  
 
Dommen førte til, at Kommissionen blev usikker på sin praksis i statsstøttesager i forbindelse med 
tjenester af almindelig økonomisk interesse. Den 15. november 2001 havde den udsendt sin 
“Meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed”1161 
(afsnit 16.10), hvori den havde anlagt statsstøttebetragtningen, og en uge efter kom så Ferring-
dommen, nemlig den 22. november 2001, der indeholdt kompensationsbetragtningen. Den 13. 
februar 2002 traf Kommissionen Beslutning i en sag om belgisk lokal-tv, og her fastholdt den – på 
trods af Ferring-dommen – at der var tale om statsstøtte, men forenelig efter artikel 86, stk. 2 (N 
548/2001 Belgien, se senere i 21.4.1). Dvs. statsstøttebetragtningen. Men en måned efter traf den to 
Beslutninger i sager om statslig finansiering af postvæsenet, der leverede en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse, i Irland og Italien (IP/02/390 og IP/02/391 af 12. marts 2002), og her anlagde 
den kompensationsbetragtningen ifølge Ferring-dommen. Og i Åbningsskrivelsen i sagen om 
Danmarks støtte til TV 2/Danmark af 21. jan. 2003 (C2/03 Danmark, se senere i afsnit 21.4.4) 
anvendte den også kompensationsbetragtningen på trods af indholdet i 2001-Meddelelsen fra 
november 2001. 
 
I dokumenter, udarbejdet i tilknytning til at formulere generelle retningslinjer for udførelse og 
finansiering af tjenester af almindelig økonomisk interesse, meddelte Kommissionen, at den ikke så 
sig i stand til at afslutte sit arbejde, men ville afvente dommen i Altmark-sagen (C-280/00 af 24. juli 
2003) og GEMO-sagen (C-126/01 af 20. november 2003), før den gik videre - KOM(2002)280 af 
5.juni 2002, pkt. 10; KOM(2002)636 af 27.november 2002 pkt. 3; se også det interessante “Non-
paper” af 12. november 2002)1162. 
 
Tre generaladvokater – heraf to af de mest fremtrædende, Philippe Léger og Francis Jacobs, - 
kritiserede  Ferring-dommen grundigt og omhyggeligt i Forslag til afgørelser i Altmark-sagen 
(Léger den 19. marts 2002), i GEMO-sagen (Jacobs den 30. april 2002), i Enirisorse-sagen 
(Christine Stix-Hackl den 7. november 2002, C-34/01 af 27. november 2003) og igen i Altmark-

 
1160 Protokol (nr.3) vedrørende statutten for Den europæiske Unions Domstol, artikel 17. EUT 2008/C 115/210 af den 
9. maj 2008 
1161 EUT 2001/C 320/5 15. af november 2001. Herefter omtalt som 2001-Meddelelsen. 
1162 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/archive_docs/1759_sieg_da.pdf. 
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sagen (Léger igen, nu den 19. januar 2003) og præsidenten for Retten, Bo Vesterdorf, opsummerede 
en række af deres argumenter, suppleret med sine egne, i et foredrag kort før Altmark-dommens 
afsigelse, nemlig den 19. juni 2003 (Vesterdorf  2003). Og i sommeren og efteråret 2003 faldt 
endelig fire domme, der alle beskæftiger sig med problematikken angående mulig statsstøtte til 
udførelse af tjenester af almindelig økonomisk interesse: C-83/01P Chronopost-sagen den 3. juli, 
Altmark-sagen 24. juli, GEMO-sagen 20. november og Enirisorse-sagen 27. november. Den 
vigtigste af disse er Altmark-dommen, der fastlagde den fremtidige retstilstand, og som jeg derfor 
analyserer i detaljer i næste afsnit. Derefter gennemgår jeg de Beslutninger om public service 
broadcasting, som Kommissionen traf i forlængelse af Altmark-dommen. De vigtigske er i denne 
sammenhæng TV 2-Beslutningen af maj 2004 og Beslutningen om rekapitalisering af TV 
2/Danmark A/S i oktober 2004. 
 
Men først ser jeg på kritikken af Ferring-dommen, der førte frem til Altmarkdommen, der blev 
afgørende for TV 2’s videre færd. 
 
21.2. Kritik af Ferring-dommen 
Jeg inddrager kun de dele af kritikken, der har umiddelbar betydning for TV 2-sagerne. Kernen er 
da, hvad der skal forstås ved en fordel, og hvad konsekvensen er, hvis en sådan findes eller ikke 
findes. 
 
Ferringdommen siger, at der ikke foreligger en fordel, hvis den statslige finansiering ikke er større 
end de udgifter, tjenesteleverandøren har til at levere tjenesten. Foreligger der ikke er fordel, er der 
ikke tale om statsstøtte. Følgelig skal ordningen ikke notificeres ved Kommissionen, der således 
ikke kan udføre nogen kontrol med ordningen. Herunder kan den ikke vurdere, om tjenesten er 
defineret klart nok, således at den virkelig er en ægte tjeneste af almindelig økonomisk interesse.  
 
Hvis der imidlertid foreligger en fordel, fordi den statslige finansiering overstiger udgifterne til 
levering af tjenesten, er der tale om statsstøtte, der altid er uforenelig, fordi det ikke er i 
Fællesskabets interesse, at støttemodtageren modtager flere penge, end der skal bruges til at opfylde 
opgaven. En tjeneste af almindelig økonomisk interesse kan således aldrig være forenelig statsstøtte 
ifølge Ferring-dommen. Derved sættes artikel 86, stk. 2 delvist ud af spillet; den fratages sin 
virkning på statsstøtteområdet. 
 
Hvis der imidlertid foreligger statsstøtte, skal ordningen notificeres ved Kommissionen, og 
gennemføres den før en endelig Beslutning om forenelighed, er den ulovlig. Da ordningen desuden 
altid er uforenelig, vil den både være ulovlig og uforenelig, hvis den ikke notificeres. Og bliver den 
notificeret, vil Kommission afvise den som uforenelig. 
 
Spørgsmålet om fordel er således her knyttet tæt sammen med spørgsmålet over ulovlighed. Er der 
en fordel, vil ordningen være ulovlig, hvis den ikke anmeldes. Er der ingen fordel, kan ordningen 
ikke være ulovlig, og de sanktionsmidler en ulovlighed rummer, kan ikke blive sat i værk. 
 
I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at de tre sager om statslig finansiering af public 
service broadcasting i henholdsvis Frankrig, Italien og Portugal, som Kommissionen havde indledt i 
1999 og 2001 (afsnit 16.5 og 16.9), og den sag, som den senere åbnede imod Danmark i januar 
2003 (senere i afsnit 21.4.4), alle angik ikke-notificeret statslig finansiering. Hvis disse nationale 
public service broadcastere derfor hver især havde modtaget en fordel, var støtten i alle fire tilfælde 
ulovlig. 
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21.3. Altmarkdommen 
Altmark-dommen fra 24. juli 2003 (C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium 
Magdeburg, Sml. 2003, I-7747) fastlægger betingelserne for, at der ikke foreligger nogen fordel ved 
en statslig ydelse til en virksomhed, der leverer en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, og 
hvorfor der derfor ikke er tale om statsstøtte, men om kompensation. Overholdes disse betingelser 
ikke, rummer ordningen statsstøtte, hvis de øvrige betingelser i artikel 87, stk. 1 er opfyldt. 
Altmark-dommen er således en undersøgelse af Artikel 87, stk. 1’s fordels-begreb, men 
udelukkende i forhold til tjenester, der udgøre en tjeneste af almindelig økonomisk interesse1163. 
 
21.3.1. Selve dommen 
EF-Domstolen indleder sin dom med at slå fast, at “for at en foranstaltning, uanset hvilken form den 
end måtte have, skal kunne anses for at være støtte, kræves, at den direkte eller indirekte favoriserer 
visse virksomheder” (præmis 84). Herefter henviser Domstolen til ADBHU-dommen (afsnit 11.9.2) 
og til Ferring-dommen (afsnit19.1).  
 
Den fortsætter i præmis 87: 
 
“Det følger af denne retspraksis, at for så vidt som en statslig foranstaltning må betragtes som en 
kompensation, der er et vederlag [tysk original: “Gegenleistung”] for de af de begunstigede 
virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste, således at disse 
virksomheder reelt ikke har en økonomisk fordel, og denne foranstaltning således ikke har den 
virkning at sætte disse virksomheder i en konkurrencemæssigt fordelagtig position i forhold til de 
virksomheder, der konkurrerer med dem, falder en sådan støtte ikke ind under traktatens artikel 87, 
stk. 1”. 
 
For at der ikke kan foreligge nogen fordel skal følgende fire betingelser (i det følgende kaldt 
Altmark 1-4) være opfyldt: 
 
“89 For det første skal den pågældende virksomhed faktisk være pålagt at opfylde forpligtelser til 
offentlig tjeneste, og disse forpligtelser skal være klart defineret [Altmark 1]. [...].  
 
90 For det andet skal de kriterier, der er grundlaget for beregningen af kompensationen, være 
fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde for at undgå, at kompensationen indebærer 
en økonomisk fordel, der kan begunstige den pågældende virksomhed i forhold til de konkurrerende 
virksomheder [Altmark 2].  
 
91 Følgelig udgør en medlemsstats kompensation af de af en virksomhed lidte tab i den situation, 
hvor det efterfølgende viser sig, at en virksomhed med udførelse af visse tjenesteydelser i 
forbindelse med opfyldelsen af forpligtelser til offentlig tjeneste ikke er økonomisk levedygtig, 
uden at kriterierne for en sådan kompensation er fastlagt på forhånd, en økonomisk foranstaltning, 
som henhører under begrebet statsstøtte i traktatens artikel 87, stk. 1's forstand.  
 
92 Kompensationen må for det tredje ikke overstige, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at 
dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet der 
skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af 

 
1163 Claus Gulmann, tidligere Generaladvokat og dommen ved EF-Domstolen, er dog ikke enig heri,  idet han mener, at 
Altmark-dommens fordelsbegreb kan anvendes ved analyse af alle statsstøtteordninger, se Gulmann 2007. 



 923 

forpligtelserne [Altmark 3]. Overholdelsen af denne betingelse er ufravigelig med henblik på at 
sikre, at den begunstigede virksomhed ikke opnår en fordel, som fordrejer eller truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene ved at styrke virksomhedens konkurrencemæssige stilling.  
 
93 Når udvælgelsen af den virksomhed, der skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, i et 
konkret tilfælde ikke gennemføres inden for rammerne af en procedure for tildeling af offentlige 
kontrakter, som giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de pågældende ydelser 
til de laveste omkostninger for samfundet, skal størrelsen af den nødvendige kompensation for det 
fjerde fastlægges på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, 
der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav 
til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de 
hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne [Altmark 
4].  
 
94 Det følger af ovenstående bemærkninger, at for så vidt som de offentlige tilskud til 
virksomheder, som udtrykkeligt har fået overdraget forpligtelser til offentlig tjeneste, med det 
formål at kompensere de udgifter, der er afholdt i forbindelse med opfyldelsen af disse forpligtelser, 
opfylder betingelserne i præmis 89-93 i nærværende dom, falder sådanne tilskud ikke ind under 
anvendelsesområdet for traktatens artikel 87, stk. 1. En statslig foranstaltning, der ikke overholder 
en eller flere af de nævnte betingelser, skal modsat betragtes som statsstøtte i denne bestemmelses 
forstand”. 
 
En sammenligning af disse betingelser med Kommissionens tidligere praksis i sager om statsstøtte 
til PSB viser følgende ligheder og forskelle: 
 
• Altmark 1 indeholder dels et krav om, at tjenesten skal være pålagt virksomheden (mandat), dels 
om at tjenesten skal være klart defineret (definition). Begge krav er altid tidligere krævet opfyldt af 
Kommissionen. I mandatet indgår også, at opgaven skal være udført, hvad der forudsætter en 
kontrolmekanisme, jfr. afsnit 16.10.8. 
 
• Altmark 2 kræver, at de kriterier, der skal anvendes ved beregning af kompensationen, skal være 
fastlagt på forhånd og på en objektiv og gennemsigtig måde. Kommissionen har ikke tidligere 
krævet, at beregningsmetoden for størrelsen af den statslige ydelse skulle foreligge, før ordningen 
kunne sættes i gang. Men den har vist, at den bruger forskellige fremgangsmåder ved vurdering af 
en evt. støtte afhængig af, om støtten udbetales under analysen eller ej. 
 
Hvis principperne for beregningen var fastlagt men endnu ikke taget i brug, undersøgte 
Kommissionen, om der er sikkerhed for, at en evt. overkompensation ikke kunne anvendes til 
krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter. Jfr. Beslutningen i sagen om de ni britiske digitale 
kanaler (N 631/2001, senere i afsnit 21.4.2). Der var tale om en ex ante-afgørelse. 
 
Hvis støtten var udbetalt, blev Kommissionen derfor blev nødt til at undersøger sagen ex post, og 
den måtte da i gang med beregninger af, om den statslige ydelse de facto havde været lig med eller 
mindre end udgifterne til udførelse af opgaven, jfr. Beslutningen om at indlede en sag mod 
Danmark (C 2/03, senere i 21.4.4). 
 
Skal Altmark 2 opfyldes, kræves fastlæggelse af beregningskriterierne på forhånd. Det er ikke den 
endelig statslige kompensation, der skal være fastlagt. Det er principperne for dens beregning, der 
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skal være det. Herved kan der indregnes de fluktuationer i en public broadcasters virke, der 
afhænger af udviklingen i samfundet, hvad der f.eks. vil give sig udslag i behovet for uforudsete 
transmissioner, omfanget af den samlede nyhedsdækning, udgifter til udsendelse af korrespondenter 
til internationale brændpunkter, m.v. Kravet om forhåndsprincipper til beregningen forudsætter 
derfor også, at der efter regnskabsårets afslutning kan foretages en justering af den statslige 
kompensation. Hvis principperne ikke er opstillet på forhånd, kan en efterfølgende statslige 
kompensation, der skal sikre, at virksomhedens økonomiske ligevægt ikke kommer ud af balance, 
ikke hindre, at der foreligger en fordel, og ordningen bliver herved til en statsstøtteordning, der skal 
anmeldes efter artikel 88, stk. 3. 
 
I Danmark fastlægges DR’s årlige statslige tilskud siden 2002 på forhånd ved Finansudvalgets 
beslutning om at tildele DR et bestemt beløb, der stammer fra licensopkrævningen (jr. afsnit 
22.4.1). Herefter udmønter de politiske partier, der har indgået den aktuelle mediepolitiske aftale, 
public service-opgaven i en public service-kontrakt mellem Kulturministeren og DR. Der er 
imidlertid aldrig opstillet principper for beregning af det licensbeløb, der skal tilgå DR på grundlag 
af en analyse af de nødvendige udgifter. Eller sagt på en anden måde: Der synes ikke at være nogen 
beregnet sammenhæng mellem DR’s bevilgede indtægter og udgifter. Den statslige ydelse til DR er 
derfor ifølge dette ræsonnement altid statsstøtte, og muligheden for over- eller underkompensation 
foreligger (se Mortensen 2007).  
 
• Altmark 3 forudsætter, at den statslige ydelse ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for helt eller 
delvist at dække de udgifter, virksomheden har til opfyldelse af sin opgave. Det er netto-udgifterne, 
der er grundlaget for afgørelsen. Dvs. at eventuelle kommercielle indtægter, der er tæt knyttet til 
udførelse af opgaven (“de hermed forbundne indtægter”), skal modregnes i bruttoudgifterne. Altså 
ikke alle de kommercielle netto-indtægter, virksomheden har. Hvis en offentlig broadcaster derfor 
har kommercielle sideaktiviteter med overskud, skal disse ifølge Altmark-dommen ikke 
nødvendigvis modregnes i den statslige ydelse. Men det må være en Medlemsstat frit for selv at 
beslutte dette, når den opstiller principperne for beregning af den statslige modydelse (Altmark 2). 
Jfr. at BBC bl.a. har som opgave at skaffe kommercielle indtægter for, at de britiske myndigheder 
kan mindske størrelsen på licensen. 
 
Altmark 3 har altid været et krav i Kommissionen undersøgelser af en statsstøtte eller en 
kompensationsordning. Der er tale om at sammenligne de faktiske udgifter med tilskuddet1164. Som 
noget nyt (men det peger tilbage til ADBHU-dommen, se afsnit 11.9.2) tillader Altmark-dommen, 
at virksomheden opnår “en rimelig fortjeneste”. Hvad det er, bestemmes ikke. 
 

 
1164 Her er sket en betydningsfuld udvikling i både Domstolens/Rettens og Kommissionens (sproglige) tilgang. I FFSA-
dommen fra 1997 (afsnit 16.1.2) skulle den statslige ydelse forholdes til “de ekstra omkostninger”, levering af tjenesten 
medførte. Den samme tilgang findes i Arbejdspapiret fra 1995 (afsnit 12.5), hvor det dog medgives, at netop beregning 
af “de ekstra omkostninger” nærmest er umulig. I 2001-Meddelelsen (afsnit 16.10) taler Kommissionen om 
“nettoomkostningerne” ved udførelse af public service-opgaven. Og Altmarkdommen fra 2003 nævner “de udgifter, der 
er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste”. Forskellen ligger i, at den tidlige tilgang i 1990erne 
implicit forudsætter, at virksomhedens drift omfatter “almindelige” udgifter samt “ekstra omkostninger” til levering af 
tjenesten af almindelig økonomisk interesse, mens tilgangen i 00erne implicit forudsætter, at alle udgifter er “public 
service-udgifter”. Derved bliver det i 00erne også implicit hele programfladen, der er public service broadcsting. Mange 
af de kommercielle aktørers klager til Kommissionen over statsstøtte til de statslige broadcastere angår dette: var hele 
fladen – også de programmer, de kommercielle kunne levere eller leverede – PSB, eller var det kun de særlige 
programmer, de kommercielle ikke leverede. Og at udgifter til disse var “ekstra omkostninger”, som staten foreneligt 
kunne dække, mens støtte til “kommercielle programmer” var uforenelig. Se senere i TvDanmarks klage til 
Kommissionen over støtten til TV 2 (afsnit 21.4.3) og Kommissionens Beslutning (afsnit 21.4.6). 
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• Altmark 4 rummer et alternativ. Enten kan virksomheden være valgt via offentligt udbud, eller 
også må kompensationen ikke overstige de omkostninger, som en vel dreven 
gennemsnitsvirksomhed, der er udstyret med de nødvendige produktionsmidler, har. Også her 
tillades en rimelig fortjeneste, og her skal de indtægter, der er forbundet med løsning af opgaven, 
modregnes bruttoudgifterne. 
 
Altmark 4 har tidligere optrådt i to Beslutninger om statslig ydelse til levering af PSB, - mest 
tydeligt i sagen om BBC News 24 (afsnit 16.6), og lidt mindre klart i sagen om Kinderkanal og 
Phoenix (afsnit 16.4).  
 
Altmatk 4 opstiller ikke udbud som et krav, idet der findes en anden acceptabel løsning. Nemlig at 
størrelsen af kompensationen fastlægges via en benchmark-analyse. En sådan er vanskelig, når det 
gælder public service broadcasting, idet en sådan tjeneste oftest ydes på monopolbasis, eller af et 
meget begrænset antal virksomheder. Da public service-kravene endvidere varierer meget fra 
Medlemsstat til Medlemsstat (og da dette udtrykkeligt er fastslået som en mulighed i Amsterdam-
Protokollen, jfr. afsnit 16.1.2), kan det være vanskeligt at finde sammenlignelige vel drevne 
virksomheder. 
 
Dommen i Altmark-sagen indeholder ingen tidsmæssig indskrænkning, dvs. at den gælder for alle 
statslige ydelser til levering af tjenester af almindlig økonomisk interesse uanset, om de er tildelt før 
eller efter dommen (jfr. afsnit 0.18) 
 
Det er derfor en betingelse, at Kommissionen anvender Aktmark-dommen, når den efter dommens 
afsigelse i juli 2003 undersøger statslige ydelser til levering af en tjeneste af almindlig økonomisk 
interesse. Det sker da også i alle tilfælde – mere eller mindre grundigt. 
 
21.3.2. Altmark-dommen i det lange perspektiv 
Altmark-dommen er den foreløbige slutsten på EF-Domstolens usikre tolkning af 
statsstøttebegrebet i tilknytning til en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. 
 
I 1985 dømte den i ADBHU-sagen (C-240/83, afsnit 11.9.2), at statslig finansiering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse var kompensation og ikke statsstøtte. Finansieringsordningen skulle 
derfor ikke notificeres ved Kommissionen, og den kunne ikke være ulovlig. I 1994 ændrede den sin 
tolkning i Banco Exterior-sagen (C-387/92, afsnit 15.1), således at den herefter betragtede statens 
økonomiske tilskud som statsstøtte, der ved en ny ordning skulle notificeres, og som, hvis det ikke 
skete, var ulovlig. I 2001 gik den i Ferring-dommen (C-53/00, afsnit 19.1) tilbage til ADBHU-
tolkningen: statens finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse var ikke statsstøtte, 
men kompensation. Ordningen kunne derfor ikke være ulovlig, da den ikke skulle notificeres ved 
Kommissionen, før den blev sat i værk. Og endelig fastlagde Altmarkdommen fra 2003 den 
tolkning, at en statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse ikke var 
statsstøtte, hvis fire nøje fastlagte kriterier var opfyldt. For public service broadcasting synes det så 
godt som umuligt at gøre det, og resultatet vil da blive, at en finansieringsordningen indeholder 
statsstøtte, der skal notificeres ved Kommissionen, hvis det er en ny ordning. 
 
For TV 2 medfører denne udvikling følgende: Fra 1986 til 1994 modtog TV 2 kompensation for at 
levere public service broadcasting, hvis finansieringen svarede til udgifterne ved levering af 
tjenesten. Fra 1994 til 2001 var det statsstøtte. Fra 2001 til 2003 fik TV 2 igen kompensation for 
tjenesten, og efter 2003 var statens finansiering statsstøtte, da de fire Altmarkkriterier ikke kunne 
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opfyldes (se senere). Da TV 2-ordningen aldrig er notificeret ved Kommissionen, var ordningen 
derfor ulovlig i perioden 1994-2001 og i perioden efter 2003. 
 
21.4. Kommissionens beslutninger angående public service broadcasting 2002-2004 
Herefter gennemgår jeg i kronologisk rækkefølge de Beslutninger om public service broadcasting, 
Kommissionen traf fra Ferringdommen blev afsagt den 22. november 2001 til Beslutningen om at 
tillade en rekapitalisering af TV 2/Danmark den 6. oktober 2004. I første omgang gælder det 
beslutninger til og med åbningen af sagen mod TV 2/Danmark den 21. januar 2003, afsnit 21.4.4, 
og derefter sagerne efter Altmark-dommen, afsnit 21.4.5-7. 
 
21.4.1. Beslutning i N 548/2001 Belgien 
Denne sag er den første notificerede sag om statsstøtte til PSB, som Kommissionen har behandlet. 
De belgiske myndigheder anmeldte den 31. juli 2001, at de agtede at ændre to dekreter om lokal-tv i 
den fransksprogede del af Belgien, dvs. i Walloniet.  Revisionen havde især til formål at definere de 
lokale tv-stationers public service forpligtelser (pkt. 2 i N 548/2001 Belgien). 
 
Kommissionen fandt ikke anmeldelsen fuldstændig, og efter at Belgien havde fremsendt nye 
oplysninger, accepterede Kommissionen den 14. december 2001, at anmeldelsen opfyldte kravene. 
Beslutningen om at godkende ordningen blev truffet den 13. februar 2002, dvs. nøjagtig to måneder 
senere og derfor inden for den tidsramme, som var fastlagt i Procedureforordningen, jfr. afsnit 19.2. 
 
Støtteordningen vedrørte 12 lokale tv-stationer, og støtten skulle være på tilsammen 3.270.000 € om 
året. Dvs. et gennemsnit på ca. to mio. DKK om året pr. station. Et tal, der synes at vise, at der ikke 
findes nogen nedre grænse for, om en statslig ydelse kan udgøre statsstøtte. Jfr. den danske stats 
finansiering siden 1. januar 2003 af de otte selvstændige TV 2-regioner. 
 
21.4.1.1. Definition af opgaven 
Det nye belgiske dekret definerer PSB således: “Lokalfjernsynsstationer har som public service 
opgave at udsende nyhedsudsendelser, underholdning, kulturformidling og 
voksenuddannelsesudsendelser. De forpligter sig på at fremme borgernes aktive medvirken i deres 
dækningszone”1165. Skønt denne definition er bred og løs i furerne, godkendes den af 
Kommissionen (s. 7).  
 
Det fremgår, at de belgiske lokale tv-stationer også sender andre programmer, og situationen er 
derfor meget lig den portugisiske: kun en del af sendefladen udgøres af public service-programmer, 
og kun produktionen og distribution af disse kan modtage statsstøtte. Kommissionen forklarer ikke i 
Beslutningen, hvordan dette afgøres, men den henviser til, at hver station årligt over for regeringen 
skal fremlægge et regnskab, en aktivitetsopgørelse, en beskrivelse af programfladen samt et budget, 
og at dette er grundlag for, at regeringen kan verificere, at støtte kun har være brugt til public 
service-forpligtelserne. Der ses intet krav om, at de lokale stationer skal fungere effektivt, og støtten 
synes derfor blot at skulle svare til deres faktiske udgifter til levering af tjenesten. 
 
21.4.1.2. Nødvendighed og proportionalitet 
Da de lokale tv-stationer både sender programmer som led i leveringen af PSB og andre, rent 
kommercielle programmer, opstår der et intrikat problem, når støttens nødvendighed og dens 

 
1165 Den franske tekst er: “les télévisions locales ont pour mission de service public la réalisation d'émissions 
d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente. Elles s'engagent à promouvoir la 
participation active de la population de la zone de couverture”. 
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størrelse skal beregnes. Dette forstærkes af, at stationernes regnskaber ikke falder ind under 
Transparens-Direktivet (afsnit 19.3), fordi deres omsætning er for beskeden (s. 8). Det er derfor 
vanskeligt at kontrollere deres økonomiske dispositioner. 
 
Den belgiske ordning kræver, at kommerciel udnyttelse af public service programmerne skal 
modregnes i støtten, og at programmerne skal sælges på markedsbetingelser. Der må heller ikke 
foregå krydssubsidiering. Støtten skal som nævnt udelukkende begrænses til at dække udgifterne til 
produktion og distribution af PSB. Selvom disse krav imødekommes, kan der alligevel opstå 
problemer. 
 
De kommercielle programmer, der ikke er PSB, kan nemlig via de reklamer, der er knyttet til dem, 
generere en indtægt, der er større end udgifterne til at producere dem. Dette overskud kunne – i 
hvert fald teoretisk – være større end behov for statsstøtte til udførelse af PSB. I så fald var støtten 
ikke nødvendig for at bevare selskabets finansielle ligevægt. Her skal det tages med i betragtning, at 
lokal-tv stationerne skal etableres som foreninger uden økonomisk formål (s. 2). At støttens 
størrelse begrænses til udgifterne til at levere PSB, hindrer ikke, at støtten reelt er unødvendig. Men 
netop anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i artikel 86, stk. 2 (som Kommissionen anvender 
som godkendelsesgrundlag), kræver, at tjenesten ikke kan udføres, hvis 
konkurrencebestemmelserne overholdes. Det er muligt, at dette kunne lade sig gøre i disse tilfælde. 
Men Kommissionen undersøger ikke nødvendigheden af støtten. 
 
21.4.1.3. Den lokale karakter af tjenesten 
Der foreligger som nævnt kun statsstøtte, hvis denne påvirker samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Desuden skal støtte fordreje eller true med at fordreje konkurrencen (Artikel 87, 
stk. 1). 
 
De lokale tv-stationer fungerer på to markeder: markedet for handel med programmer, og markedet 
for salg af reklameplads. Handel med programmer, der kunne tænkes at blive købt af 
konkurrenterne, synes efter Kommissionens opfattelse at være begrænset, selvom de lokale 
stationer kun har pligt til selv at producere 50% af de udsendte programmer. Selv om 
konkurrenterne har internationale ejere, finder Kommissionen derfor, at påvirkningen af 
samhandelen er “meget begrænset” (s. 4). 
 
Markedet for salg af reklameplads er imidlertid også internationalt. Kommissionen mener ikke, at 
der foreligger direkte konkurrence på salg af lokal tv-reklameplads, men at det lokale tv kan tage 
seere fra alle konkurrenter, og dette påvirker konkurrencen og dermed kan handelen mellem 
medlemsstaterne forvrides. 
 
Da de andre betingelser for at opfylde kravene ved statsstøttedefinitionen er opfyldt, er der tale om 
en statsstøtteordning efter artikel 87, stk. 1. 
 
21.4.1.4. Støtte eller kompensation 
Igennem næsten hele Beslutningen anvender Kommissionen ordet “støtte” om ordningen (fransk 
“L’aide”, hollandsk “Steun” – Beslutningen har både fransk og flamsk som autoritative sprog). Hvis 
betingelserne for anvendelse af artikel 86, stk. 2 var opfyldt, er dette i klar modstrid med den 
retstilstand, der var fastlagt med Ferring-dommen den 22. november 2001, nemlig 
kompensationsbetragtningen.  Som det ses var den belgiske ordning forsøgt anmeldt fire måneder 
før Ferring-dommen, hvor statsstøtte-betragtningen var gældende, men Kommissionen godkendte 
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først, at anmeldelsen var fuldstændig efter Ferring-dommen, og det kan muligvis have bidraget til 
Kommissionens fejlagtige tilgangsvinkel. 
 
Kommissionen har imidlertid nogle ejendommelige formuleringer i tilknytning til, om den statslige 
ydelse udgør en “fordel”. Kun hvis der er tale om “at begunstige visse virksomheder” kan der 
foreligge statsstøtte. Jeg vil i den forbindelse henvise til Generaladvokat Tizzanos Forlag til 
afgørelse i Ferring-sagen, der også omhandlede statslig ydelse til levering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse. Han sagde følgende: 
 
“61 Det står faktisk klart, at hvis staten pålægger en virksomhed bestemte forpligtelser til offentlig 
tjeneste, indebærer den omstændighed, at virksomheden får dækket de merudgifter, den må afholde 
for at opfylde disse forpligtelser, ikke nogen fordel for den pågældende virksomhed, men tjener til 
at forhindre, at virksomheden havner i en urimeligt ufordelagtig situation i forhold til sine 
konkurrenter. Med andre ord kan man i sin vurdering ikke adskille pålæggelsen af en forpligtelse og 
ydelsen af kompensation, da der er tale om to sider af det samme offentlige indgreb, som i sin 
helhed har til formål at opfylde interesser af største betydning for samfundet. Hvis det forholder sig 
således, må der altså drages den slutning, at de offentlige myndigheders indgreb i det foreliggende 
tilfælde ender med at være økonomisk neutralt for den pågældende virksomhed, eftersom det 
hverken medfører fordele eller ulemper for denne” (Forslag af 8. maj 2001, Sml. 2001, I-9069). 
 
Der er tydelige efterklange af dette udsagn, der fik støtte af Ferring-dommen, i Kommissionens 
Beslutning. Se her: 
 
“Bortset fra omkostningerne til lokal-tv-stationernes public service forpligtelser yder de belgiske 
myndigheder lokalfjernsynene en fordel som konkurrenterne ikke modtager” 1166 (s. 3, jeg 
fremhæver).  Følgende rummer samme tankegang: “Ud fra ovenstående må det konkluderes at med 
undtagelse af public service forpligtelserne udgør den foreliggende ordning en statslig støtte ifølge 
artikel 87, stykke 1 i Traktaten” (jeg fremhæver)1167. 
 
Det er tydeligt, at Kommissionen her mener, at udgifterne til at opfylde den pålagte public service-
tjeneste ikke giver lokal-tv-stationerne en fordel. Alligevel betragter Kommissionen ordningen som 
en statsstøtteordning, skønt den godkender Belgiens kontrol med, at der ikke kan foreligger 
overkompensation og med, at kommercielle aktiviteter skal udføres på markedspræmisser (s. 8-9). 
Det burde den faktisk ikke have gjort ifølge sin egen sprogbrug. Støtteordningen godkendes 
imidlertid efter undtagelsen i artikel 86, stk. 2. 
 
Den afsluttende konklusion er dog ulden, ganske som konklusionen i Kommissionens FFSA-
Beslutning fra 1995 var det (12.7.1). Den siger nemlig: “Derfor konkluderer Kommissionen, at der 
ikke er uforenelig støtte i kompensationen for public service-omkostninger i lokal-tv”1168. Støtten 
omtales altså som kompensation. 

 
1166 Den hollandske tekst, der er den klareste af de to autoritative tekster, har denne ordlyd: “Afgezien van de kosten 
voor de openbare-dienstverplichting van de lokale televisiestations, verstrekken de Belgische autoriteiten de lokale 
stations een voordeel dat hun concurrenten niet ontvangen”.  
1167 Fransk: “ Il y a lieu de conclure de ce qui précède qu'à l'exception des obligations de service public, la mesure en 
cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE”. 
1168 “Par conséquent, la Commission conclut qu'il n'y a pas d'aide incompatible dans la 
compensation des coûts de service public des télévisions locales”. Eller på hollandsk: “De Commissie concludeert op 
grond hiervan dat er geen sprake is van onverenigbare steun met betrekking tot de compensatie van de kosten van de 
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21.4.2. Beslutning i N 631/2001 Storbritannien 
Denne Beslutning vedrører BBC’s oprettelse af ni nye digitale radio- og tv-kanaler, og 
Beslutningen kan derfor som Beslutningen om Kinderkanal og Phoenix og om BBC News 24 anses 
for en Beslutning om oprettelse af “nye tjenester”. Der er dog tale om traditionelle broadcast-
tjenester og ikke tjenester på Internettet, som jeg kun behandler sporadisk i denne afhandling1169.  
 
Sagen drejer sig om er en notificeret støtteordning. Den britiske regering havde den 19. september 
2001 anmeldt til Kommissionen, at Ministeriet for Kultur, Medier og Sport havde givet BBC 
tilladelse til at etablere ni digitale radio- og tv-tjenester1170. Kommissionen fandt dog anmeldelsen 
ufuldstændig, men efter at have modtaget supplerende information, accepterede Kommissionen 
anmeldelsen den 26. marts 2002. Da Beslutningen blev truffet 22. maj 2002, var to-måneders fristen 
overholdt. 
 
21.4.2.1. Definitionen af public service opgaven 
BBC’s public service forpligtelse var dengang fastlagt i Royal Charter of May 1996 og i Agreement 
between the BBC and the Secretary of State of May 19961171. Ifølge Charteret skal BBC som en 
offentlig tjeneste tilvejebringe radio- og tv-tjenester enten analogt eller digitalt, der skal rumme 
programmer med information, uddannelse og underholdning (“information, education and 
entertainment”). Tjenesterne skal kunne modtages i hele Det forenede Kongerige og Nordirland. I 
Agreement udfoldes dette til, at BBC med disse tjenester skal 
 
a) stimulere, støtte og reflektere diversiteten i den kulturelle aktivitet i UK med drama, comedy, 
musik og billedkunst; 
b) rumme nyhedsdækning og aktualitetsudsendelser om UK og den øvrige verden; 
c) tilvejebringe en vidtfavnende dækning af sport og andre fritidsinteresser; 
d) sende undervisningsprogrammer; 
e) rumme programmer af høj kvalitet, rettet mod børn og unge. 
 
Agreement har fastlagt antallet af radio- og tv-kanaler, men BBC kan ændre på dette, hvis det 
godkendes af ministeriet. Det er det, der var sket i denne sag. 
 
BBC er finansieret af licens, og Kommissionen fastslår, at “From the above, it has to be concluded 
that, leaving aside the public service obligations imposed upon the BBC, the measure involves state 
aid in the meaning of Article 87(1) EC” (pkt. 23)1172. For at ordningen kan godkendes som 
kompatibel, skal der derfor findes en undtagelsesbestemmelse, der kan anvendes.  
 
Og her inddrages for første gang Ferring-dommen i en sag om public service brodcasting.  

 
openbare dienst van de lokale televisiestations”. 
1169 Se herom i Mortensen 2008. 
1170 Kommissionen oplyser i Beslutningen, at de britiske myndigheder mente, at ordningen strengt tage ikke behøvede 
at blive notificeret. Dvs. at de anså den for en justering af en eksisterende støtteordning, der var så minimal, at 
ordningen ikke blev ændret til en ny støtteordning (afsnit 11.6 og 16.10.7).  
1171 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/charter_archive.html. 
1172 Formuleringen er næsten identisk i formuleringen i den belgiske sag N 548/2001, som jeg tidligere citerede: “Ud 
fra ovenstående må det konkluderes, at med undtagelse af public service forpligtelserne udgør den foreliggende ordning 
en statslig støtte ifølge artikel 87, stykke 1 i Traktaten”. I den belgiske Beslutning holdt Kommissionen imidlertid fast i, 
at det var en statsstøtteordning, skønt argumenterne reelt var identiske med dem i denne britiske sag, hvor den anlægger 
kompensationsbetragtningen.  
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Ferring-dommen har fastlagt, at kun hvis der foreligger en statslig ydelse til levering af en offentlig 
tjeneste, der overstiger nettoudgifterne til tjeneste, modtager virksomheden en reel fordel, og kun da 
er der tale om statsstøtte. Kommissionens indsats flyttes derfor til at undersøge, om tjenesten er 
defineret som en SGEI, om tjenesten er pålagt BBC og om det statslige tilskud ikke overstiger 
nettoomkostningerne. 
 
Når det gælder tjenestens digitale karakter, henviser Kommissionen til formuleringen i Amsterdam-
Protokollen om, at tjenesterne skal imødekomme de demokratiske, sociale og kulturelle behov i 
samfundet, samt til Ministerrådets resolution (“Reprimanden”) fra januar 1999, der åbner for, at de 
offentlige broadcastere kan diversificere deres tjenester digitalt (se afsnit 16.2.2). Her er det da 
vigtigt, at de ni nye kanaler ikke er defineret som nye public service tjenester, men at de skal 
udfoldes inden for BBC’s i forvejen fastlagte opgave. Kommissionen godkender dem derfor som en 
tjeneste af almindelig økonomisk interesse (pkt. 28 og 34). 
 
Med hensyn til det øgede antal af kanaler overholder BBC kravet i Agreement om at ansøge 
ministeriet om tilladelse til at øge antallet, og der er således offentlig kontrol hermed. 
Kommissionen peger på, at det forhold, at hver enkelt kanal er specialiseret og derfor kun dækker 
en del af det samlede krav om programudbud, ikke ændrer på dens Beslutning om at anse de nye 
tjenester som tjenester af almindelig økonomisk interesse. Heller ikke det forhold, at de digitale 
kanaler fra starten ikke kan modtages overalt i Storbritannien og Nordirland, spiller en rolle, da de 
skal ses som led i en større plan om at skifte fra analog til digital transmissionsteknik, hvorved 
målet nås på længere sigt. (pkt. 30). 
 
Endelig ser Kommissionen på det ønske, den havde formuleret i Meddelelsen om statsstøtte til PSB, 
hvor den i pkt. 41 anførte, at medlemsstaten skal sikre sig, at den pålagte tjeneste faktisk leveres.  
Den myndighed, der skal kontrollere dette, skal være uafhængigt af den omhandlede virksomhed. 
 
Kommissionen godkender det særlige britiske system med et Board of Governors, der havde til 
opgave at sikre, at BBC’s opgaver løses på passende måde. Der var 12 Governors, der skulle 
repræsentere “the public interest” og lytterne og seernes interesser. Board of Governors udpegede 
BBC generaldirektør, men de havde ingen direkte indflydelse på programpolitikken. De blev selv 
udpeget af regeringen, men der har fra kommercielle aktører og den politiske oppositions side fra 
tid til anden været stillet spørgsmål ved, om de var tilstrækkeligt uafhængige i forhold til BBC, da 
de over for Parlamentet var ansvarlige for BBC’s udførelse af opgaven.  
 
Da disse Governors nedsætter en særlig kontrol-kommité (Audit Committee), der skal løse den 
praktiske del af opgaverne, er Kommissionen imidlertid tilfreds med ordningen. Alt andet ville også 
have rejst alvorlige politiske problemer, da det ville have været et angreb på et af grundprincipperne 
i den traditionsrige britiske statsadministration om anvendelse af “uafhængige personer” til sådanne 
opgaver. 
 
Nye digitale broadcastkanaler, der indholdsmæssigt er specialiserede, og som fra starten ikke kan 
modtages af hele befolkningen, men hvor der ligger langsigtede planer, der skal sikre dette, kan 
derfor godkendes som led i opfyldelse af public service opgaven, hvis der findes uafhængig kontrol 
med, at opgaven udføres som pålagt. 
 
21.4.2.2. Overdragelse af opgaven 
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Kommissionen kræver som i tidligere Beslutninger, at udførelse af en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse skal overdrages til virksomheden via en officiel retsakt. Formen herpå afgøres 
af Medlemsstaterne. Det centrale er, at det ikke må være op til brodcasteren selv at bestemme, hvad 
opgaven går ud på (men naturligvis selv at fastlægge, hvordan den løses).  
 
I denne Beslutning om de ni nye kanaler hos BBC optræder for første gang en særlig begrundelse 
for tydelighed i både definition og overdragelse: 

“The Commission considers that a clear and precise identification of the activities covered by the 
public service remit, and the conditions under which such activities have to be performed, is 
important for non-public service operators, so that they can plan their activities” (pkt. 36). 

Hensynet til konkurrenterne er i de tidligere Beslutninger indgået på den måde, at effekten af 
levering af PSB ikke måtte være så omfattende, at påvirkningen af samhandelen og konkurrencen 
blev i modstrid med Fællesskabets interesse. For første gang i en Beslutning udstrækkes denne 
hensyntagen til konkurrenterne til også at omfatte planlægningsfasen for den nye tjeneste, ganske 
som 2001-Meddelelsen havde krævet det.  
 
21.4.2.3 Nødvendighed og proportionalitet 
Da denne potentielle støtteordning analyseres efter de principper, der findes i Ferring-dommen, skal 
Medlemsstaten ikke godtgøre, at den statslige ydelse er nødvendig for at udføre tjenesten. Det 
afgørende er, at der ikke foreligger overkompensation. Overkompensation kan anvendes til at 
fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse produktioner, som 
den modtagende virksomhed (her BBC) kan udføre. 
 
Kommissionens analyse af proportionaliteten i denne anmeldte sag er anderledes end 
fremgangsmåden i de sager, hvor støtten er udbetalt, således som det f.eks. var tilfældet i NN 
141/95 Portugal, jfr. afsnit 12.7.4. 
 
Ved udbetalt støtte skal det beregnes, om støtten svarer til nettoudgifterne. Ved anmeldt støtte, hvor 
standstill-kravet overholdes, skal Kommissionen ex ante sikre sig, at der foreligger 
kontrolmekanismer, der hindrer overkompensation. Overkompensation vil nemlig true med at 
fordreje konkurrencevilkårene, hvad der er uforeneligt med fællesmarkedet (artikel 87, stk. 1). Det 
er i så tilfælde derfor ikke nødvendigt at vise, at den overkompenserede støtte faktisk er anvendt til 
konkurrenceforvridning. 
 
Fremgangsmåden er følgende: 
 
BBC finansieres af hele eller dele af nettooverskuddet fra licensopkrævningen. Finansministeriet 
fastlægger beløbets størrelse (pkt. 15). De ni digitale kanaler er budgetteret til 90 mio. £ i 2002-03, 
medens BBC’s samlede statsstøtte var på 2,9 mia. £ (pkt. 6). Det fremgår ingen steder i 
Beslutningen, hvordan ministeriet er nået frem til størrelsen af det beløb, der skulle finansiere de ni 
kanaler, og derfor heller ikke, om beløbet er større end udgifterne til at levere tjenesten. 
Kommissionen sætter i stedet ind på tre områder: 
 
Transparens. Det konstateres med tilfredshed, at BBC opfylder strenge krav om adskillelse mellem 
public service aktiviteter og kommercielle aktiviteter. De kommercielle tjenester udføres via særlige 
selskaber (BBC Worldwide Limited, BBC Technology Limited og BBC Broadcast Limited) 
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Inddragelse af overskud ved nettoberegning. I det omfang, BBC’s kommercielle aktiviteter generer 
et overskud, skal dette overskud føres tilbage til modervirksomheden, og her skal det modregnes i 
nettoudgifterne til at levere public service (pkt. 45, 48). Kommercielle aktiviteter kan derfor ikke 
tilføre BBC ekstra penge. Ethvert kommercielt indtjent £ fører til en tilsvarende reduktion af den 
mængde £, BBC modtager fra ministeriet. BBC har således ikke selv nogen motivation til at 
engagere sig i kommercielle aktiviteter, men finansministeriet og licensbetalerne kan til gengæld 
have en sådan interesse, idet det reducerer størrelsen af licensopkrævningen.  
 
Fair Trade. BBC har strenge påbud om, at alle kommercielle aktiviteter skal udføres på 
markedspræmisser. Der findes både et Fair Trading Commitment og et Commercial Policy 
Guidelines, som alle de kommercielle datterselskaber skal følge, og The Office of Fair Trading 
regulerer alle BBC’s non-public service aktiviteter (pkt. 42, 47). 
 
På denne baggrund konkluderer Kommissionen, at der er sikkerhed for, at der ikke sker 
krydssubsidiering fra public service-aktiviteter til non-public service-aktiviteter. 
 
Da definitionen og overdragelse af opgaven er accepteret, og da der ikke foreligger mulighed for 
krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter, og da markedet og samhandlen heller ikke påvirkes i 
et omfang, der er i modstrid med Fællesskabets interesse, fastslår Kommissionen, at der ikke vil 
foreligge statsstøtte efter artikel 87, stk. 1. 
 
Opfyldelse af Ferring-dommens betingelser godkendes derfor uden, at det påvises, at den statslige 
ydelse ikke overstiger nettoudgifterne til levering af tjenesten. Fremgangsmåden viser, at 
Kommissionen ikke er unødigt formalistisk, men snarere anlægger en funktionel synsvinkel: 
Formålet med Ferring-dommens tolkning af artikel 86, stk. 2 er at tillade, at samfundet får en 
tjeneste af almindelig økonomisk interesse stillet til rådighed, og at dette ikke sker på en måde, der 
er i modstrid med Fællesskabets interesse. Hvordan de mellemregninger, der sikrer dette, er udført, 
er underordnet, blot der er sikkerhed for resultatet. 
 
21.4.2.4. Forenelighed ifølge artikel 86, stk. 2 
Efter Kommissionen således har fastslået, at der ikke foreligger statsstøtte, foretager den et 
overraskende skridt. Den undersøger den hypotetiske situation, hvor der alligevel forelå statsstøtte 
til BBC’s ni nye kanaler, og den konstaterer derefter, at en sådan statsstøtte ville have været 
kompatibel, idet alle betingelserne for opfyldelse af kravene i Artikel 86, stk. 2 var opfyldt (pkt. 
55).  
 
Det er svært at forklare, hvor for Kommissionen gør det. Er det fordi den er usikker på, om Ferring-
dommen ville stå ved magt? Beslutningen blev truffet den 22. maj 2002, og Generaladvokat 
Philippe Légers Første forslag til Afgørelse i Altmark-sagen var fremlagt den 19. marts 2002, 
medens AG Francis Jacobs’ Forlag i GEMO-sagen var offentliggjort den 30. april 2002. I begge 
Forslag anfægtede Generaladvokaterne Ferring-dommens grundlag (se afsnit 21.1). Det kunne 
derfor se ud til, at Kommissionen ville dække sig ind i forhold til den kommende udvikling. Uanset 
om Ferring-dommen stod eller ej, og uanset om Domstolen ville vende tilbage til 
statsstøttebetragtningen, ville Kommissionen godkende den britiske ordning med licens til de ni nye 
kanaler. 
 
21.4.3. Indholdet i TvDanmarks klage til Kommissionen 
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Jeg omtalte i afsnit 18.11, at TvDanmark den 5. april 2000 havde indsendt en klage til EU-
kommissionen med påstand om, at TV 2 modtog ulovlig og uforenelig statsstøtte. Overordnet set er 
der i klagen tale om to dele: 
 

1. Den danske stats støtte til TV 2/Danmark 
2. Netværksafgiften, der er pålagt TvDanmark 2 

 
21.4.3.1. Ulovlig statsstøtte 
Der er i begge tilfælde tale om påstået statsstøtte, der ikke er notificeret til Kommissionen, og som 
derfor er ulovlig, og som heller ikke er forenelig med Det fælles Marked. Kommissionen anmodes 
derfor om at “at tage passende foranstaltninger”. - Klagen nævner det ikke, men det kunne ifølge 
Procedureforordningens artikel 14, stk. 1, der var trådt i kraft den 16. april 1999, være krav om 
tilbagebetaling af den ulovlige støtte. 
 
21.4.3.2. Overkompensation og krydssubsidiering  
TvDanmark mener, at TV 2 har fået større statslig støtte, end det var nødvendigt for at opfylde 
opgaven, og at denne overfinansiering er anvendt til at trykke reklamepriserne til skade for 
konkurrenterne, herunder TvDanmark. 
 
To faktorer har specielt i 2000 påvirket konkurrencen på reklamemarkedet: 
 
For det første har TV 2 udvist aggressiv adfærd på reklamemarkedet ved at tilbyde reklametid til 
meget lave priser.  Det har TvDanmark indsendt en klage over til den danske Konkurrencestyrelse 
og anført, at det udgør et misbrug af dominerende stilling, der truer TvDanmarks eksistens1173. 
 
For det andet har den danske regering indgået en medieaftale for 2001-004, der blandt andet 
indeholder en betydelig forøgelse af den offentlige finansiering af TV 2. Klagen nævner 
Medieaftalens tal, der viser, at TV 2 går fra 457,4 mio. kr. i licens i 2000 til 665,6 mio. kr. i 2004. 
Samlet over de fire år forøges licensen til TV 2 med 588,8 mio. kr. Af disse midler er der afsat 240 
mio. kr. til styrkelse af TV 2’s børneprogrammer. 
 
“This part of the increase is directly linked to the creation of socalled ’advertising free zones’ 
around children’s programmes which i in turn expected to lead to a loss af advertising revenues for 
TV2. However, although the proposed rule will also effect other commercial broadcasters, 
including TvDanmark, the Agreement does not foresee any kind of compensation to such private 
parties. [/] Moreover, the minister of Culture has been quoted in Danish newspapers for saying that, 
although the increase will formally be earmarked to particular areas of expenditure, the Government 
will not control TV2’s allocation of the increased funding to such particular areas, including 

 
1173 Denne klage er ikke en klage over statsstøtte (artikel 87 og 88), men over konkurrenceforvridning ifølge artikel 82. 
Sagen må være den, der endte med Konkurrencerådets afgørelse den 29. november 2000, journal nr. 2:801-
488,cf/Fødevare/fin, jfr. afsnit 20.4.3. Her fandt Konkurrencerådet, at TV 2’s adfærd var i modstrid med § 11, stk. 1 i 
den danske konkurrencelov og EF-Traktatens artikel 82. Afgørelsen er senere anket til Konkurrenceankenævnet, der 
traf beslutning den 8. april 2002. Denne beslutning er af TvDanmark indbragt for Østre Landsret den 31. maj 2002. 
Sagen er senere hævet af TvDanmark/SBS, men det er aftalt med TV 2, at den afgøres på linje med et andet 
sagskompleks om TV 2’s reklamepriser, som Viasat havde iværksat. Sagerne blev imidlertid frosset ned, efter at 
Kommissionen den 19. maj 2004 besluttede, at TV 2/Danmark A/S skulle betale ulovlig og uforenelig statsstøtte tilbage 
til Danmark. Sagerne blev først tøet op efter den tidsgrænse, der gælder for denne afhandling. Se yderligere afsnit 0.18, 
20.4.3 og 23.5.3.3. 
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children’s programmes. Thus the increase will inevitably enable TV2 to act even more aggressively 
on the commercial market and will as such strengthen the dominant position of TV2” (s. 3). 
 
Ud over de nævnte licensmidler har TV 2 også en fordel ved skattefritagelse og fritagelse for at 
betale renter af etableringslånet. I 1999 kan det anslås til samlet 472 mio. kr. TV 2 har 
reklameindtægter på ca. 1.100 mio. kr. 
 
Herefter koncentrerer klagebrevet sig om mandatet og finansieringen heraf. 
 
TV 2’s public service forpligtelser er fastsat i lovens § 181174, der siger, at TV 2 “ved 
programlægningen skal [lægge] vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed”. TV 2 skal 
endvidere etablere regionale enheder, der i deres programlægning skal lægge vægt på tilknytning til 
regionen. Klagen peger på, at Kulturministeren ifølge loven kan fastsætte nærmere regler om disse 
public service-forpligtelser. Men skønt Medieaftalen præciserer særlige public service-områder, der 
skal styrkes, har ministeren ikke gjort noget egentligt forsøg på at definere forpligtelserne.  
 
TV 2 skal årligt fremlægge er public service-regnskab, der beskriver TV 2’s aktiviteter i det 
foregående kalenderår. Men TV 2 har ingen pligt til at redegøre nærmere for, hvordan statsmidlerne 
fordeles mellem public service-aktiviteterne og de rent kommercielle aktiviteter. Det public service-
budget, TV 2 i fremtiden skal fremlægge, vil ikke ændre på dette. Konsekvensen er, at det er 
overladt til TV 2 selv at definere det præcise omfang af public service-opgaven. Og det skal her 
bemærkes, at TV 2 i public service-regnskabet for 1998 har defineret det som sin primære public 
service-forpligtelse “at finde et stort publikum til sine udsendelser”. 
 
Klagebrevet henholder sig herefter til en række udtalelser, som Kulturministeren er kommet med i 
offentlige sammenhænge. Bl.a. er klagen vedlagt en videooptagelse fra det pressemøde, ministeren 
holdt, da Medieaftalen blev offentliggjort den 28. marts 20001175. Ministeren sagde her, at public 
service betyder at lave tv for hele befolkningen, og at DR og TV 2 derfor ikke skal begrænses til 
alene at vise de programmer, det kommercielle marked ikke kan finansiere, og at der derfor ikke i 
TV 2’s programflade er noget, hun ville fjerne. Ministeren nævnte “Lykkehjulet” i den 
sammenhæng. Senere refereres ministeren for på videobåndet at sige, at hun har kontrolleret, at de 
nævnte definitioner er i overensstemmelse med EU’s regelsæt, og at Medlemsstaternes regeringer er 
enige om, at Amsterdam-Protokollen bestemmer, at public service ligger inden for 
Medlemsstaternes eksklusive kompetence, og at dette skal respekteres af 
konkurrencemyndighederne. Klagebrevet var vedlagt en programstatistik, som ifølge klagen 
påviser, at TV 2’s programflade er domineret af programmer som gameshows, talkshows, 
udenlandske film og tv-serier, sport og bred underholdning, der også kan vises af private 
konkurrenter. 
 
“It is submitted that this kind of programming clearly go beyond the Community notion of 
a ’service of general economic interest’, and that the state funding received by TV2 clearly exceeds 
the costs associated with the production and broadcasting of the limited number of programmes that 
may be said to fall within this notion. Consequently, elements of the public funding constitute state 
aid”(s. 5). 
 

 
1174 Klagen anvender lovbekendtgørelsen fra 6. april 1999, LBK nr. 208. 
1175 Kassetten er ikke i min besiddelse. Berlingske Tidende refererede den 29. marts ministerens udtalelse om 
“Lykkehjulet”. 
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Alligevel vil den omtalte Medieaftale øge TV 2’s offentlige finansiering de kommende år, og 
derved forøges konkurrenceforvridningen mellem TV 2 og dens konkurrenter. 
 
Næste trin i klagen er påvisning af, at den finansiering TV 2 modtager, der ligger ud over udgifterne 
til det egentlige public service, anvendes til at dumpe reklamepriserne.  
 
Konkurrencerådet har gentagende gange slået fast, at TV 2 siden 1988 har haft en dominerende 
position på det danske tv-reklamemarked. Hidtil har TV 2 kun anvendt ca. 50% af den reklametid, 
der er til rådighed, men i de seneste måneder har TV 2 forøget den med ca. 40%. Dette burde være 
taget i betragtning, når den tilladelig statslige finansiering skal beregnes, og finansieringen burde 
derfor – alt andet lige –reduceres krone-til-krone i forhold til de ekstra indkomster, TV 2 får fra 
reklamesalget. 
 
TvDanmark er af den opfattelse, at det er den betydelige statslige finansiering, der har gjort det 
muligt for TV 2 at introducere de meget aggressive rabatordninger, der ødelægger 
markedsbetingelserne for TV 2’s konkurrenter. TV 2’s forøgede kapacitet er solgt til priser, der 
ligger op til 90% under TV 2’s normale prislister. Disse rabatter tilbydes til annoncørernes 
marginal-budgetter og fungerer derved som loyalitets-rabatter. Som følger heraf har mindst 59% af 
alle annoncører allerede placeret eller forventes at placere deres samlede reklamebudget for 2000 
hos TV 2. TvDanmark risikerer herved at gå konkurs og har allerede tabt mere end 20% af 
indkomsterne de seneste måneder1176. Det er TvDanmarks opfattelse, at de nævnte rabatter udgør et 
misbrug af TV 2’s dominerende stilling og derved understreger den negative effekt på 
konkurrencen, som TV 2’s omfattende statslige finansiering udgør. Klagebrevet gør igen 
opmærksom på den klage, TvDanmark allerede har indsendt til de danske 
konkurrencemyndigheder, og klagen samt et uddybende brev vedlægges. 
 
21.4.3.3. Netværksafgiften 
Klagebrevet nævner, at 1997-loven tillod lokale tv-stationer at danne netværk, og at TvDanmark 2, 
der begyndte at sende i april 1997, er et resultat heraf. TvDanmark 2 skal betale en netværksafgift 
på 20 mio. kr. i 2000, og denne skal ifølge Medieaftalen stige til 30 mio. kr. årligt i 2001-2004. 
Afgiften skal anvendes til at finansiere såkaldte ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. 
TvDanmark mener, at afgiften forvrider konkurrencen mellem TvDanmark og konkurrenterne TV 2 
og TV3, da det kun er TvDanmark, der skal betale. 
 
Dertil kommer, at TvDanmark er pålagt nogle public service-forpligtelser. Således skal TvDanmark 
2 en time om dagen udsende lokale programmer og stille tre daglige timers sendetid til rådighed for 
de lokale græsrodsstationer. Endelig skal størstedelen af den øvrige programtid være på dansk eller 
produceret for et dansk publikum. For dette får TvDanmark ingen kompensation, men skal i stedet 
betale den nævnte netværksafgift. TvDanmark mener, at opkrævningen og fordelingen af 
netværksafgiften er en statsstøtteordning, der forvrider konkurrence, og anmoder derfor 
Kommissionen at undersøge sagen nærmere. 
 
Brevet slutter med en anmodning om et snarligt møde, gerne i næste uge. 
 
21.4.3.4. Kommentar til klagen 
I punktform ser klagen således ud: 

 
1176 Jfr. her TV 2’s ændrede og aggressive prispolitik (afsnit 18.4.3). 
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• Ordningen er ulovlig, fordi den ikke er notificeret. 
• Der er ingen kontrol med, hvad statsstøtten anvendes til. 
• Definition af opgaver er ikke præcis nok. 
• En række af TV 2’s programmer er ikke en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. 
• TV 2 overkompenseres, og de kommercielle indtægter modregnes ikke i statsstøtten. 
• TV 2 dumper reklamepriserne. 
• TV 2 misbruger sin dominerende stilling på tv-reklamemarkedet. 
• Netværksafgiften er en indirekte statsstøtte til TV 2. 
• TvDanmark er pålagt public service-opgaver, men modtager ingen kompensation, hvad der 
indirekte er en støtte til TV 2. 
 
Hvis jeg sammenligner disse klagepunker med de andre klager over statsstøtte til public service 
broadcasting, der var offentligt kendt på dette tidspunkt, fremtræder de som ganske originale 
klagepunkter. 
 
På dette tidspunkt havde Kommissionen truffet tre Beslutninger1177 og sendt Åbningsskrivelser i to 
andre sager1178.   
 
I de tre Beslutninger og de to Åbningsskrivelser har Kommissionen klassificeret alle 
støtteordningerne som NN-sager, dvs. “Non notifié”, og det er muligt, at der er klaget over dette, 
men det fremgår ikke af det tilgængelige materiale. I sagen om BBC News 24 beklager 
Kommissionen i pkt. 104, at Storbritannien har brudt med artikel 88, stk. 3. Og i de to 
Åbningsskrivelser sluttes der af med den kendte formulering om, at ulovlig støtte kan kræves 
tilbagebetalt (se afsnit 11.7-8). TvDanmark klager eksplicit over, at ordningen ikke er notificeret. 
TvDanmark har i et andet af klagepunkterne (misbrug af dominerende stilling) indbragt klagen for 
de danske myndigheder, men det er ikke sket i spørgsmålet om ulovlighed. Den mulighed var ellers 
fremhævet i Kommissionens “Meddelelse om samarbejdet mellem de national domstole og 
Kommissionen på statsstøtteområdet”, offentliggjort i EFT 1995/C 312/8-13 af 23. november 
19951179. 
 
Spørgsmålet om definitionens manglende præcision havde ikke været berørt tidligere. I den tyske 
sag havde VPRT klaget over, at opgaven ikke var pålagt ARD og ZDF, men TvDanmark holder sig 
i stedet til, at definitionen ikke er præcis nok, hvad der betyder, at en række aktiviteter fejlagtigt 
modtager statsstøtte. Da TV 2 på denne måde – også via de indirekte støtteordninger – modtager for 
meget statsstøtte til at opfylde mandatet, kan virksomheden anvende dele af støtten til at dumpe 
reklamepriserne. Og den manglende præcision i definitionen gør det også umuligt at undersøge, om 
TV 2’s samlede indtægter og udgifter fordeles korrekt i regnskabet. 
 

 
1177 Nr. 1 er RTP-sagen fra 1996 (NN 141/95 Portugal), hvor selve Beslutningen ikke er offentliggjort. Sagen mod 
Tyskland (NN 70/98 Kinderkanal und Phoenix) afgjort 24. februar 1999 er nr. 2, men den har næppe været kendt 
offentligt, bortset fra en pressemeddelelse fra samme dag (IP/99/132). Nr. 3 er sagen mod Storbritannien, NN 88/98 
BBC News 24. Et mini-resumé med henvisning til den endelige Beslutning blev offentliggjort i EFT den 18. marts 
2000, men om selve Beslutningen var tilgængelig, ved jeg ikke. DG IV’s hjemmeside var på det tidspunkt temmelig 
uoverskuelig. 
1178 C 60/99 Frankrig (France 2 et 3) i EFT 27. november 1999 og C 62/99 Italien (RAI) i EFT 4. december 1999. 
1179 Så vidt jeg kan se, er der aldrig i Danmark truffet afgørelse ved de nationale domstole i et sådant spørgsmål, inden 
for det tidsrum, jeg undersøger. 
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De to sidste af de opregnede punkter drejer sig om forhold, der næppe kan udgøre statsstøtte. At 
TvDanmark skal betale netværksafgift for at opnå tilladelse til at samsende lokale programmer, er 
ikke statsstøtte, da der ikke i denne sammenhæng er tale om anvendelse af statsmidler i forhold til 
TV 21180. Derimod er der – hvis de øvrige betingelser er opfyldt - tale om statsstøtte til de lokale 
ideelle stationer, når staten overføre en opkrævet afgift til dem. Støtten er i givet fald ulovlig, da 
den aldrig er anmeldt til Kommissionen. Ingen har imidlertid taget denne sag op. 
 
21.4.3.5. Det videre forløb 
Kommissionen holdt ikke møde med TvDanmark “i næste uge”, men først den 3. maj 20001181. 
Kommissionen har ingen tidsfrister, når det gælder klager over ulovlig statsstøtte, og i slutningen af 
1900-tallet starten af 2000-tallet tog den sig god tid.  
 
TvDanmark ventede tålmodigt indtil 28. februar 2001, men anvendte så artikel 232 i EF-Traktaten, 
der gør det muligt at indbringe Kommissionen for Domstolen for passivitet. Det kræver dog, at 
Kommissionen udtrykkeligt er blevet opfordret til at handle, og det gjorde TvDanmark netop i sin 
henvendelse. Det er denne procedure, SIC, Gestevision Telecinco og TF1 tidligere anvendte med 
held og fik Kommissionen dømt for passivitet (se afsnit 12.3, 16.2, 16.5 og 16.8). TvDanmark 
anmodede ved samme lejlighed Kommissionen om at påbyde Danmark at indstille den ulovlige 
støtte til TV 2 (Procedureforordningens artikel 11, stk. 1). Hvis Kommissionen ikke handler inden 
for to måneder -og det gjorde den ikke -, kan TvDanmark inden for yderligere to måneder indbringe 
Kommissionen for Domstolen. Det skete dog ikke – jeg ved ikke hvorfor. 
 
I stedet indsendte TvDanmark yderligere oplysninger den 3. maj 2001 og 11. december 2001. 
 
Det er ikke usædvanligt, at klageren som Tredjemand deltager i starten af Den indledende 
Undersøgelsesprocedure om uanmeldt støtte, og det ser desuden ud til, at Medlemsstaten ikke gør 
det – i det mindste ikke før senere. Kommissionens Konkurrencedirektorat henvendte sig 
tilsyneladende først til de danske myndigheder den 5. juni 2002 med en begæring om oplysninger 
(Procedureforordningens artikel 10, stk. 2). Den 3. juni 2002 – to dage i forvejen - havde VK-
regeringen under Anders Fogh Rasmussen netop indgået en ny Medieaftale for 2002-2006 med 
Dansk Folkeparti – den medieaftale, der indeholder en principvedtagelse om at privatisere TV 
2/Danmark (jfr. afsnit 22.4.8). 
Jeg ser nu nærmere på, hvilke oplysninger, Kommissionen anmodede om i sin henvendelse den 5. 
juni 2002, og hvad Danmark svarede. 
 
21.4.3.6. Danmarks svar af 4. juli 2002 
Kommissionens brev af 5. juni 2002 indeholdt 15 spørgsmål, som Danmark skulle besvare. De 
angik alle de økonomiske foranstaltninger, Danmark havde truffet til fordel for TV 2. Intet 
spørgsmål handlede om definition af public service-opgaven og dens realisering, hvad der 
umiddelbart er overraskende, da TvDanmark i sin klage havde gjort meget ud af dette emne. Men 
Kommissionen havde som fortalt efter reprimanden koncentreret sig om de økonomiske forhold 

 
1180 Hvis TV 2 og TvDanmark havde været i den samme situation i forhold til levering af en tjeneste af 
almindelig interesse, ville statens undladelse af at opkræve en afgift fra TV 2, medens den blev opkrævet 
fra TvDanmark, udgøre statsstøtte til TV 2. Staten ville nemlig i så fald have givet afkald på en afgift, den 
ellers opkræver. Kommissionen opfatter imidlertid TV 2’s reducerede afgift på adgang til sendefrekvens, som alle 
skulle betale, som statsstøtte, jfr. C 2/2003 Danmark, pkt. 109. 
1181 De følgende oplysninger stammer fra Åbningsskrivelsen i sagen C2/03 Danmark (TV 2), EUT 2003/C 59/2 af 14. 
marts 2003. 
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(jfr. afsnit 16.2.4) og i 2001-Meddelelsen anerkendt Medlemsstaternes ret til at fastlægge en bredt 
defineret public service-opgave (afsnit 16.10.6). 
 
Der blev derfor spurgt til TV 2’s kommercielle aktiviteter, til kontrollen med TV 2’s drift, til 
finansieringsmåder, til regnskabsførelsen, til omkostningerne til public service-delen, til de samlede 
indtægter, herunder hvordan licensens størrelse blev fastlagt, og til TV 2’s kommercielle politik. 
 
Jeg vil fremhæve de dele af Danmarks svar, der fik principiel betydning for sagens videre forløb1182. 
 
Statsmidler 
Danmark anfører, at følgende udgør anvendelse af statsmidler til fordel for TV 2: licens, fritagelse 
for selskabsskat, rente og afdragsfritagelse for etableringslån, statsgaranti for driftslån, overførsel af 
midler fra Radiofonden, rådighed over landsdækkende sendemulighed og must carry-status. Der er 
flere ejendommeligheder i denne liste.  
 
For det første anfører Danmark licens som en økonomisk fordel, staten har givet TV 2. Dette er i 
modstrid med den holdning, Danmark senere indtager i sagen, jfr. punkt 46 i 2004-Beslutningen 
(afsnit 21.4.6). Danmark henviste senere til PreussenElectra-dommen fra 13. marts 2001 som 
begrundelse, jfr. afsnit 19.2, men denne dom nævnes ikke i denne skrivelse. 
 
For det andet opfatter Danmark ikke reklameindtægterne i 1995 og 1996 som statsmidler, skønt de 
blev overført fra TV 2 Reklame A/S til TV 2-fonden, og derfra videre til TV 2/Danmark. Den 
fordel, TV 2 fik i 1995 og 1996 fra TV 2-fonden, bestod ifølge Danmark udelukkende i den licens, 
der indgik i TV 2-fonden, og som blev overført til TV 2/Danmark og derfra videre til TV 2-
regionerne. Danmark konkluderer derfor, at de midler, der ved udgangen af 1996 var i TV 2-fonden 
udelukkende bestod af indtægter fra reklamesalg, og at der derfor ikke var givet nogen økonomisk 
fordel fra staten, da TV /Danmark fik hele TV 2-fonden tildelt ved udgangen af 19961183. TV 2’s 
reklamesalg var i hele perioden 1995-2002 ifølge Danmark ikke kommerciel aktivitet, men en del af 
TV 2’s public serviceaktivitet (besvarelsens s. 13 og 15). 
 
Danmark mener endvidere, at TV 2 har fået en fordel på tv-reklamemarkedet ved at have rådighed 
over én af de landsdækkende sæt frekvenser, jfr. DG IV’s oplysning til Kulturministeriets 
embedsmænd på mødet den 9. juli 1997 (afsnit 17.11.4). Derved når TV 2 ud til næsten 100% af 
husstandene, hvad konkurrenterne ikke gør. Danmark anfører dog, at rent teknisk er en tv-kanal, der 
sendes via satellit, i stand til også at nå 100%, men at dette reelt set ikke sker, jfr. afsnit 14.1.5. De 
danske myndigheder har på dette grundlag ikke værdisat rådigheden over det landsdækkende 
frekvenssæt. 
 
For det fjerde mener Danmark, at must carry-status for TV 2’s tv-kanaler udgør statsstøtte. Der er 
tale om en fordel, andre ikke har. Men Danmark ser sig ikke i stand til at værdisætte fordelen. Da 

 
1182 Danmarks svar er “Statslige tilskud til TV 2” af 4. juli 2002 skrevet af Kulturministeriet. J.nr. 2002.7202-4. Dette 
og dokumenterne i de efterfølgende to afsnit er aldrig offentliggjort. I FM’s arkiv. 
1183 Ministeriet opgør TV 2’s fordel fra TV 2-fonden til 330,3 mio. kr. i 1995 og356,3 mio. kr. i 1996, som er den licens, 
Fonden fik tilført. Men TV 2 fik faktisk 1.000 mio. kr. i 1995 og 969 mio. kr. i 1996. Langt senere og efter 
afhandlingens tidsafgrænsning skulle værdien af overførslerne fra TV 2-fonden til TV 2 og fra TV 2 til TV 2-regionerne 
blive et centralt stridspunkt i de mange retssager i Luxembourg og i Danmark, der fulgte efter 2004-Beslutningen. Jfr. 
afsnit 0.18. 
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Kommissionen i 2004 træffer sin Beslutning afviser den, at der er tale om statsstøtte, da der ikke 
indgår statsmidler i ordningen (pkt. 68 i 2004-Beslutningen). 
 
Overkompensation 
Da reklameindtægterne ikke anses for kommercielle indtægter, mener Danmark ikke, at de skal 
medtages, når forholdet mellem udgifter til at levere public service broadcasting og indtægter fra 
staten skal sammenholdes. Danmark anfører tal for perioden 1995-2002, og som eksempel 
gennemgår jeg data for 2000. 
 
Tabel 21.1. TV 2’s økonomiske fordele i 2000 fra den danske stat (brev af 4. juli s. 15). Mio. kr. 
 
 Licens    449,2 
 Skattefrihed   29,7 
 Rentefritagelse på lån  45,1 
 Statsgaranti for lån  0,7 
 Overført fra Radiofonden  25,0 
 I alt    549,7 
 
I det efterfølgende medtager ministeriets opgørelse ikke værdien af skattefriheden, fritagelse for at 
betale renter på etableringslånet samt statsgarantien for lån, da disse tal ikke fremgår af TV 2’s 
regnskaber, der er grundlaget for de efterfølgende opstillinger 
 
Tabel 21.2. Omkostninger og indtægter hos TV 2 i 2000. Kilde som 21.1, s. 16 og 18. Mio. kr. 
 
Omkostninger 
TV 2-regionerne  335 
Drift af hovedkanalen 1.163 
Af- og nedskrivninger 56 
Finansiering  -10 
Omkostninger i alt 1.544 
Indtægter 
Reklamesalg  1.090 
Licens   449 
Andre indtægter  98 
I alt   1.637 
Resultat   93 
 
De “andre indtægter” har Danmark specificeret således 
 
Tabel 21.3. Andre indtægter, kilde som tabel 21.1. Mio. kr. 
 
Salg af programmer  8 
Salg til Grønland   1 
Udleje af restaurant  1 
Merchandising   10 
“Kommercielt” i alt  20 
Radiofonden   25 
Rettighedsorganisationer  17 
Telekommunikation  18 
Salg af sportsrettigheder  18 
Andre indtægter i alt  98 
 
Konsekvensen af, at ministeriet ikke medregne indtægter fra salg af reklameplads efter 1996 som 
kommercielle indtægter bliver, at Danmark mener, at TV 2 i 2000 fik fordele fra staten til en værdi 
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af ca. 550 mio. kr. (tabel 21.1) ud af en samlet indtægt på 1.637 mio. kr. (tabel 21.2) “Udgifterne til 
TV 2’s public service-forpligtelser oversigter […] langt de offentlige tilskud” (s. 19). Danmark ser 
derfor ikke overkompensation som en fare. 
 
Det er ikke forkert, at udgifterne i ministeriets opstilling er større end den statslige finansiering, 
men det er ikke en opgørelsesmetode, Kommissionen i sine senere Beslutninger kan tilslutte sig, 
fordi Kommissionen skelner mellem public service bruttoudgifter og public service nettoudgifter. 
Det, statsstøtte skal måles i forhold til, er nettoudgifterne. Dette kan udlæses af pkt. 49 i 2001-
Meddelelsen1184, især hvis man kender til Kommissionens senere praksis, men det gjorde Danmark 
jo ikke i 2002. Hvis jeg ud fra tallene i tabel 21.1-3 beregner nettoudgifterne til public service, 
ender disse på 381 mio. kr., og værdien af statens fordele på 549,7 mio. kr. Altså en 
overkompensation på 168,7 mio. kr. i 2000. Tilsvarende resultater for de andre år. 
 
Licensens størrelse 
Som svar på spørgsmål 9 oplyser Danmark, at fastsættelse af TV 2’s andel af licensmidlerne sker i 
en medieaftale for flere år ad gangen. Folketingets Finansudvalg oplyses i den forbindelse om 
fordelingen af det samlede licensprovenu mellem DR, TV 2 og andre formål. “Andelen fastsættes 
på baggrund af en vurdering af reklamemarkedet, oplysninger fra TV 2 om indtægtspotentialet fra 
andre indtægtskilder, jf. Lovens § 30, og om de kommende års behov for finansiering samt 
eventuelle ønsker om nye eller forstærkede public service aktiviteter, som aftales med partierne bag 
medieaftalen”. Altså et ganske omfattende beregningsgrundlag, der fastlægges på forhånd. Brevets 
svar på spørgsmål 12 oplyser desuden, at licensens størrelse ikke ex post kan justeres, men at TV 2 
skal tilpasse programaktiviteterne til eventuelt svigtende reklameindtægter. Jeg vil her nævne, at 
dette brev blev afsendt ca. et år før Altmark-dommen, og at det endvidere kunne se ud til, at 
Altmark 2 blev overholdt (jfr. afsnit 21.3 og senere i afsnit 21.4.6.3. Jfr. også Kulturminister 
Elsebeth Gerner Nielsens udsagn om fastlæggelse af den statslige ydelse til TV 2 i afsnit 18.12.2.1, 
også citeret i afsnit 13.12.3). 
 
Kontrol med driften 
Når det gælder uafhængig kontrol med TV 2’s brug af pengene og opfyldelse af opgaven, henviser 
Danmark til, at Kulturministeren ikke har nogen instruktionsbeføjelse. Der er derimod to 
uafhængige instanser, der fører tilsyn med TV 2. Det er først og fremmest Rigsrevisionen, der 
“udøver såvel finansiel revision som forvaltningsrevision” (s. 9), jfr. afsnit 13.13.2. Og når det 
gælder kontrol med TV 2’s adfærd på reklamemarkedet, fører de danske konkurrencemyndigheder 
tilsyn, der bl.a. havde medført indgreb i forhold til TV 2’s priser og rabatter, jfr. afgørelserne fra 
Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, som der henvises til (jfr. afsnit 21.4.3.2 og 
23.5.3.3). Brevet oplyser desuden, at Kulturministeren i midten af 2001 nedsatte et Public Service 
Råd, der skulle gennemgå TV 2’s public service regnskaber og afgive udtalelser om disse, men at 
rådet blev nedlagt med virkning fra 15. maj 2002. Det er planen, at regeringen i fremtiden vil indgå 
public service-kontrakter med TV 2, og at virksomheden årligt skal redegøre for opfyldelsen. 
Radio- og tv-nævnet vil blive pålagt at gennemgå redegørelsen. Dette vil blive indføjet i 
førstkommende lovrevision. 
 
21.4.3.7. Danmarks non-paper af 18. november 2002 

 
1184 “Det kan kun på basis af en egentlig omkostnings- og indtægtsfordeling afgøres, om den offentlige finansiering 
faktisk er begrænset til nettoomkostningerne i relation til public service-opgaven og dermed kan godkendes efter artikel 
86, stk. 2, og Protokollen”. 
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Efter afsendelse af Danmarks brev af 4. juli 2002, holdt de danske myndigheder møde med 
Kommissionen den 25. oktober. Det førte til nye spørgsmål, og den 18. november sendte Danmark 
et fortroligt “Non-paper. Concerning TV2/Danmark (TV2) – State aid” til Kommissionen1185. Det 
behandlede følgende emner: 
 
Privatisering af TV 2 
Kommissionen havde ikke selv spurgt til dette, men dokumentet indledes med en redegørelse for 
regeringens planer for mediepolitikken. Der vil blive tale om “a thorough liberalisation of Danish 
media policy. The topmost priority in this endeavour is the privatization of TV 2”. Målet er “to 
create the most pluralistic and liberal broadcasting landscape possible” (s. 1). Der redegøres herefter 
for de tre faser i privatiseringen (jfr. afsnit 22.7.1): først adskilles TV 2/Danmark og TV 2-
regionerne; dernæst omdannes TV 2/Danmark til et A/S; og endelig sælges aktierne. Og hvis 
Kommissionen ønsker det, vil Danmark notificere den nye ordning til Kommissionen1186. Den 
nuværende ordning, der er genstand for Kommissionens undersøgelse, vil derfor ophøre inden for 
kort tid. – Var dette en opfordring til helt at droppe sagen, når tingene nu alligevel blev lavet om?  
 
Overkompensation 
Kommissionen havde spurgt til, om ikke TV 2’s egenkapital og solvens tydede på, at virksomheden 
var overkompenseret. Dette tilbagevises først via en sammenligning med de tilsvarende forhold hos 
TV 4 i Sverige og TV 2 i Norge. Dokumentet var vedlagt en analyse, foretaget af PWC på grundlag 
af de offentligt tilgængelige årsrapporter. Dernæst fremhæves, at TV 2 var skabt uden egenkapital, 
og at denne derfor måtte oparbejdes gennem årene via løbende overskud. Den uafhængige 
Rigsrevision havde i 1995 påpeget nødvendigheden af dette (jfr. afsnit 13.17), og i medieaftalen for 
1997-2000 indgik, at TV 2 skulle have en nærmere fastlagt egenkapital, der ved udgangen af 2000 
skulle være på mindst 200 mio. kr. (jfr. afsnit 13.19.10.9). En sådan egenkapital var opbygget efter 
Det markedsøkonomiske Investorprincip med henblik på at kunne fungere som stødpude i forhold 
til fluktuationerne på tv-reklamemarkedet. For at skabe denne sikkerhed spillede det også en rolle, 
at TV 2 havde forbud imod at optage driftslån. 
 
De kommercielle aktiviteter 
Kommissionen havde endvidere spurgt til finansieringen af TV 2’s kommercielle aktiviteter, der er 
nævnt i tabel 21.3. Var der tale om, at disse var oprettet via statsmidler, og at der i driften ligeledes 
indgik statsmidler? Dokumentet oplyser, at de alle var tæt knyttet til public service-aktiviteterne, og 
at der derfor ikke skal redegøres specielt for disses finansiering. Her henvises til 2001-
Meddelelsens pkt. 56. Desuden var de alle på nær én overskudgivende, og det samlede beløb 
udgjorde kun 1,5% af TV 2’sindtægter. Den underskudgivende aktivitet angik den del af 
Internettjenesten, der ikke var del af løsningen af public service-opgaven, og underskuddet var blot 
på 10 mio. kr. i perioden 1998-2001. Sådanne tab på kommercielle Internettjenester var i øvrigt 
almindelige i branchen, så det viste ikke, at TV 2 havde brudt med Det markedsøkonomiske 
Investorprincip. 
 
TV 2’s adfærd på tv-reklamemarkedet 
På mødet den 25. oktober havde Kommissionen endvidere spurgt til, om TV 2 dumpede priserne på 
tv-reklamemarkedet. Danmark havde på mødet udleveret Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 8. 

 
1185 Dokumentet er uden journalnummer og initialer og er “Confidential”. I Kulturministeriets brev af 3. december 2002 
fremgår det imidlertid, at det skal betragtes som et Non-paper fra den danske regering. 
1186 Men som det fremgik af mødet med DG IV den 8. juli 1997, vil Kommissionen ikke tage stilling til behovet for en 
notifikation – det er op til Medlemsstaterne (jfr. afsnit 17.5). 
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april 2002, der snarere end dumping pegede på det modsatte – nemlig, at TV 2 havde misbrugt sin 
dominans på tv-reklamemarkedet til at tiltrække hovedparten af annoncørernes bugetter, jfr. afsnit 
20.4.3. Men hvis Kommissionen ikke var overbevist om rigtigheden af afgørelsen, kunne 
Kommissionen blot foretage sin egen undersøgelse. I så fald ville TV 2 få processuelle rettigheder, 
jfr. Regulation 17/62 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31962R0017:EN:HTML). 
 
TV 2’s finansiering af danske film 
Endelig havde Kommissionen betvivlet, at TV 2 investeringer i danske film kunne være en del af 
public service-opgaven (jfr. afsnit 13.13.1 og 18.10.2). Svaret var en henvisning til Kommissionens 
egen 2001-Meddelelse, hvoraf det fremgår, at Medlemsstaterne har stor frihed til at definere public 
service-opgaven, og at der heri kan indgå forpligteler til at udsendes en vis %-del af programmer på 
nationalsprog, herunder spillefilm. Og skal disse spillefilm udsendes, skal de også produceres, 
hvorfor investeringer kan bliv pålagt public service-virksomhederne. Dertil kommer, at hvis der til 
produktion af sådanne spillefilm skulle indgå statsstøtte, ville denne støtte ikke tilgå TV 2, men 
filmproducenterne. 
 
21.4.3.8. Danmarks brev af 3. december 2002 
Nyt møde mellem repræsentanter for Danmark og Kommissionen blev holdt allerede den 19. 
november 2002, og det resulterede i nye spørgsmål, der alle reelt var ønsker om uddybning af de 
svar, ovenstående Non-paper havde fremlagt. Det gjaldt TV 2’s kommercielle aktiviteter, TV 2’s 
adfærd på tv-reklamemarkedet, støtten til danske spillefilm og endelig Rigsrevisors rolle. 
Dokumentet – “Re: TV2/Danmark (TV2) – State aid”, skrevet af Kulturministeriet og dateret 3. 
december 2002 - bragte intet principielt nyt frem. Det rummede en lang række data for TV 2’s små 
kommercielle aktiviteter, lidt om TV 2’s Internetstrategi og en skematisk oversigt over forholdet 
mellem TV 2’s andel af seertallet og af andel af tv-reklamemarkedet. 
 
Næste skridt i sagen blev Åbningsskrivelsen af 21. januar 2003. 
 
21.4.4. Åbningsskrivelsen af 21. januar 2003 
Åbningsskrivelsen, C2/03 Danmark, blev sendt pr. brev til Danmark den 21. januar 2003 og optrykt 
i Den Europæiske Unions Tidende, 2003/C 59/2 af 14. marts 2003.  Interesserede parter kunne 
herefter inden en måned fremsende deres bemærkninger. 
 
21.4.4.1. Stop for udbetaling af støtte? 
Konsekvensen af, at Kommissionen åbner Den formelle Undersøgelsesprocedure imod en 
Medlemsstat på grund af dens ulovlige udbetaling af statsstøtte, er, at støtteudbetalingen skal stoppe 
straks. Åbningen er et drastisk retligt skridt, som støttemodtageren og Medlemsstaten derfor også 
kan indbringe for Retten eller Domstolen for at få Beslutningen annulleret, jfr. afsnit 15.3. 
 
Kommissionen skal derfor have en sikker formodning om mindst to ting, før den træffer en sådan 
Beslutning: at der er tale om en statsstøtteordning, og at det ikke er en eksisterende støtteordning. 
Er det en eksisterende støtteordning, kan Den formelle Undersøgelsesprocedure ikke umiddelbart 
anvendes1187, og er det ikke en støtteordning, skal Kommissionen i princippet ikke forholde sig til 
den. 

 
1187 Den formelle Undersøgelsesprocedure kan kun anvendes ved eksisterende støtte efter, at Kommissionen har fremsat 
en henstilling om, at Medlemsstaten skal ændre eller ophæve støtteordningen, og efter at Medlemsstaten har meddelt, at 
den ikke accepterer henstillingen, jfr. Procedureforordningens artikel 18-19.  
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TvDanmark havde som fortalt den 28. februar 2001 anmodet om, at Kommissionen skulle påbyde 
Danmark at indstille udbetaling af de ulovlige støtteforanstaltninger. Kommissionen fulgte 
imidlertid – som vanligt – ikke opfordringen. TvDanmark anmodede samme dag desuden 
Kommissionen om at åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure, hvorved støtteudbetalingen i 
princippet også ville blive stoppet. Men Kommissionen udskød sin Beslutning herom i yderligere 
næsten ét år. Og det fremgår af Åbningsskrivelsen, at Kommissionen ikke kom med noget påbud 
om indstilling af støtteudbetalingen, der jo fortsatte, bl.a. i kraft af de årlige licenstilførsler. Kun i 
selve udgangsreplikken i Åbningsskrivelsen erindrer Kommissionen om, at “EF-traktatens artikel 
88, stk. 3 har opsættende virkning”. En indirekte henvisning til, at Danmark burde stoppe 
udbetaling af støtten, og TV 2 nægte at bruge den. Det skete som bekendt ikke1188. 
 
21.4.4.2. Eksisterende eller ny støtteordning 
 Da Kommissionen har åbnet Den formelle Undersøgelsesprocedure, må den være overbevist om, at 
støtteordningen er ny. Jeg ser derfor nærmere på dens argumenter. 
 
I 2001-Meddelelsen om statsstøtte til public service broadcasting (afsnit 16.10) har Kommissionen i 
afsnittene 20 til 24 opstillet de principper, der skal anvendes i den forbindelse. Kommissionen 
nævner, at eksisterende støtte er enhver form for støtte, der eksisterede, inden Medlemsstaten blev 
medlem af Fællesskabet, og som fortsat er i brug. Kommissionen skriver i denne sammenhæng: 
 
“I overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis […] vil Kommissionen undersøge, hvorvidt 
de retlige rammer for ydelsen af støtten er ændret siden indførelsen af støtten. 
Kommissionen vil tage højde for alle de retlige og økonomiske elementer, der angår en given 
medlemsstats regler for radio- og tv-spredning” (pkt. 24). 
 
I selve Åbningsskrivelsen undersøger Kommissionen dette i punkterne 85-95. 
 
“(85) Finansieringsordningen for TV2 er ikke blevet anmeldt til Kommissionen af de danske 
myndigheder. TV2 blev oprettet i 1988, og en statslig finansiering af TV2 fandtes derfor ikke på 
tidspunktet for Danmarks tiltrædelse af EF-traktaten i 1973.  
 
(86) Den første lov om radio- og fjernsynsvirksomhed stammer fra 1920 og indførte en licensafgift 
for radioapparater til finansiering af det landsdækkende danske offentlige radioselskab Danmarks 
Radio. 
 
(87) I 1985, med loven om indførelse af hybridnettet, blev der adgang til at sende udenlandske 
kanaler, herunder satellitkanaler, via kabelnettet. Den første tv-station af den art var den London-
baserede tv-kanal TV3, der startede med at sende via satellit den 1. januar 1988. 
 
(88) I 1987 blev loven ændret, og TV2 blev indført. I modsætning til Danmarks Radio skulle TV2 
ikke udelukkende finansieres med licensmidler, men også delvis med reklameindtægter. Med 1987-
ændringen blev licensafgiften udvidet til også at gælde for TV2, hvilket den ikke havde gjort (da 
TV2 ikke fandtes) før 1987-ændringen. […] 
 

 
1188 TV 2/Danmark fik i 2003 151 mio. kr. i licens og i 2004 70 mio. kr. Et stop for licenstilførsel ville ikke have lukket 
TV 2/Danmark. 
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(91) Ændringen af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed i 1987 ser ud til at indebære mindst to 
elementer, der kan anses for at have ændret foranstaltningens materielle 
indhold. 
 
(92) For det første indebar lovændringen i 1987 en ændring med hensyn til grundlaget for TV2's 
modtagelse af en modydelse fra staten, hvad angår støttens art og dens finansieringskilde. I 1987 
blev der indført en ny finansieringsordning  for TV2, som blev finansieret gennem en særlig fond. 
Som det allerede blev konkluderet ovenfor, er de penge, der blev overført fra TV2-Fonden til TV2, 
at betragte som statsmidler. 
 
(93) For det andet blev antallet af modtagere af licensmidlerne udvidet med lovændringen i 1987. 
Den nye modtager, TV2, havde en særlig og særskilt defineret public serviceforpligtelse. At TV2 nu 
også skulle have del i licensmidlerne, må betragtes som en væsentlig ændring af den oprindelige 
finansieringsordning og udgør derfor en ny 
foranstaltning til fordel for TV2.  
 
For det tredje var der allerede etableret konkurrence på tv-markedet i Danmark på det tidspunkt, 
hvor licensmidlerne kom til at tilflyde TV2. I denne sag er det ikke nødvendigt at afgøre, på hvilket 
nøjagtige tidspunkt det danske marked blev liberaliseret, det er tilstrækkeligt at bemærke, at i 1988 
fandtes der på det danske tv-marked adskillige lokale tv-selskaber og et kommercielt tv-selskab 
etableret i Storbritannien” (pkt. 85-93). 
 
Der er mange ejendommeligheder i den tekst. 
 
TV 2 blev som fortalt i kapitel 10 etableret via lov nr. 335 af 4. juni 1986, og ikke i 1987, som 
Kommissionen anfører i pkt. 88. TV 2 blev heller ikke oprettet i 1988 (pkt. 85), men den 1. 
september 1986, og fandtes derfor før 1987 (pkt. 88)1189. I pkt. 87 anføres det, at der i 1985 med 
loven om hybridnettet blev adgang til at sende udenlandske kanaler via kabelnettet. En sådan 
tilladelse havde eksisteret siden 1960erne, hvor de mange fællesantenneanlæg skød op og 
retransmitterede nabolands-tv, jfr. afsnit 9.1.5. Det er korrekt, at den Londonbaserede TV3 var 
startet med at sende fra satellit den 1. januar 1988, men det var langt fra den første satellit-tv-kanal, 
der kunne ses i Danmark. I marts 1986 var der på Intelsat V, 27,5° Vest fem satellit-tv-kanaler, bl.a. 
Screen Sport, og på Eutelsat I, F1 var der 13, bl.a. Sky Channel (Mortensen1986 s. 34). 
Kulturminister H. P. Clausen oplyste ved førstebehandlingen af TV 2-lovforslaget den 29. april 
1986, at han i Århus kunne se “8-10 kanaler, eller hvor meget det nu er, hybridnettet har ført ind i 
hvert fald mit hjem” (FF sp. 10373). Og den 4. juni 1987 vedtog Folketinget den lov, der gav alle 
fællesantenneanlæg tilladelse til at nedtage signaler fra satellit-TV1190. Danmarks Radios monopol 
på at sende tv til danskerne var således brudt længe før TV 2-loven blev vedtaget, endsige 
implementeret. 

 
1189 Der er andre unøjagtigheder i teksten. Det nævnes aldrig, hvilken lovbekendtgørelse, der danner grundlag for 
analysen, men det er mest sandsynligt, at det er Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 203 af 22. 
marts 2001. Det er den første, hvor public service-bestemmelsen samles for sig i § 6a, som der i pkt. 17 citeres korrekt 
fra. Men det er forkert, når der i pkt. 18 henvises til, at TV 2 skal oprette regionale virksomheder via lovens § 18, der 
nemlig var ophævet. Det er formuleret i § 21, at “TV 2 består foruden af den landsdækkende virksomhed af 8 regionale 
virksomheder […]”. Ikke noget med, at TV 2 skal oprette regionale virksomheder. Den første lov om radiovirksomhed 
stammer ikke fra 1920, men fra 1926, nemlig Lov om Radiospredning, nr. 76 af 21. marts 1926. 
1190 L 233, Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Fællesantenneanlægs modtagning fra 
kommunikationssatellitter). Frem 29. april 1987 FF 10975, 1. behandling FF 11435, betænkning B 2405, 2. behandling 
FF 12637, 3. behandling FF 13268. Som vedtaget C 912. Lov nr. 272 af 10. juni 1987. 
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Det mest interessante er imidlertid udsagnet i pkt. 91, at 1987-loven indeholdt to elementer, der 
ændrede den da gældende og eksisterende støtteordnings materielle indhold.  
 
Det første element er en ændring af støttens art og den finansieringskilde. Støtten kommer efter 
vedtagelse af TV 2-loven fra en hidtil ikke eksisterende TV 2-fond, der igen får sine statsmidler 
dels fra licens, dels fra overskud fra det statsejede reklamesalgsselskab TVR, der også er nyt. 
Beslutningen har tidligere slået fast, at alle midler fra TV 2-fonden, inkl. pengene fra TVR, er 
statsmidler (pkt. 47). Der er således tale om en ny form for statsmidler, der delvist er fremskaffet på 
en ny måde (salg af reklameplads). 
 
Det andet element består i en ændring af antallet af modtagere af licensmidler (pkt. 93). TV  2 er 
kommet til. Tilsammen medfører disse to elementer, at der bliver tale om en ny støtteordning, der 
imidlertid kan adskilles fra den eksisterende, der således ikke selv ændres til en ny støtteordning 
(jfr. afsnit 4.5 og 4.6). Støtteordningen til Danmarks Radio er derfor en eksisterende støtteordning. 
 
Det fremgår ikke tydeligt, hvorfor Kommissionen i pkt. 93 overvejer, hvornår tv-markedet i 
Danmark blev liberaliseret. Den slår fast, at der i 1988 var konkurrence på tv-markedet, og at 
licensmidlerne fra da af tilflød TV 2. Det sidste er korrekt: TV 2 fik først licens fra 1. oktober 
19881191, og det er derfor fra det tidspunkt, direkte statsstøtte til TV 2 begyndte1192. 
 
Konklusionen er imidlertid klar: Der er tale om en ny, ikke-notificeret støtte, jfr. nummereringen: 
“C 2/03 (ex NN 22/02)”, der viser, at Kommissionen har registreret ordningen som en ikke-
notificeret ordning. 
 
21.4.4.3. Er det en tjeneste af almindelig økonomisk interesse? 
Ferring-dommes kompensationsbetragtning gælder kun finansiering af tjenester af almindelig 
økonomisk interesse. Det næste centrale spørgsmål er da, om TV 2’s opgave er defineret som en 
sådan (definition), om den er overdraget, og om udførelsen er kontrolleret (mandat). 
 
Definition og overdragelse er forholdsvis ukompliceret. Lovens § 6a, stk. 2 pålægger DR og TV 2 
at udøve public service-virksomhed. Denne er defineret i lovens § 6a, stk. 1 og udbygget i 
Vedtægten for TV 2 i § 41193. Kommissionen har i 2001-Meddelelsen accepteret en bred definition 
af public service-opgaven, så definition og mandat kan godkendes uden videre (pkt. 56-58). 
Kommissionen undersøger på intet tidspunkt TV 2’s programudbud. Kommissionen er dog ikke 
ganske tilfreds med kontrollen med, at opgaven bliver løst. Den har i pkt. 23 nævnt, at der er nedsat 
et uafhængigt Public Service Råd, der skal vurdere TV 2’s årlige public service-beretning. Men i 
pkt. 60 anfører den, “at der er indført en uafhængig mekanisme til at føre tilsyn med public 
serviceforpligtelserne. Men Kommissionen bemærker i den forbindelse, at [Public Service] rådet 

 
1191 TV 2’s første regnskab omfatter perioden 1. september 1986 til 31. december 1987 og rummer ingen indtægter, kun 
udgifter på i alt 12,5 mio. kr. (Regnskabets s. 3). Opbygning og drift blev i denne periode finansieret af en kassekredit 
hos Den danske Bank med statsgaranti og af et etableringslån, optaget i Finansministeriet den 27. november 1987 på 
blanco basis med afdragsfri løbetid til 15. december 1989 (se bilag B 1281 af 11. august 1989 “Vedr.: TV 2s 
etableringslån på 510,8 mio. kr.” og Rigsrevisionens “Revisionsprotokollat til Regnskabet for 1986-87”, s. 5, bilag  B 
1198, samt referat af 24. møde i TV 2’s centrale bestyrelse den 16. november 1987, s. 1-2). 
1192 Denne sag handler om statsstøtte til TV 2/Danmark, ikke støtte til TV 2-regionerne. TV Syd var etableret længe før 
1986 og blev den 3. februar 1987 officielt en del af TV 2-systemet, men var da finansieret af Radiofonden. Fra 1. 
oktober 1987 begyndte TV Syd at sende reklamer. Se Fangel 1993, s. 154-157. 
1193 Bekendtgørelse om vedtægt for TV 2, nr. 1346 af 18. december 2000. 
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ikke ser ud til at have nogen sanktionsbeføjelser, og at det ikke er klart, i hvilken udstrækning 
regeringen eller TV2 skal følge rådets udtalelser”. Man forstår, at dette skal undersøges nærmere i 
Den formelle Undersøgelsesprocedure1194. 
 
Det samme gælder Rigsrevisionens rolle. Kommissionen er ikke sikker på hvilke forpligtelser, 
Rigsrevisionen har, når den skal kontrollere den økonomisk del af TV 2’s opfyldelse af sit mandat 
(pkt. 61).  
 
Samlet set godkender Kommissionen, at TV 2’s opgave er defineret som en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse, at opgaven er pålagt TV 2, og at det er muligt, at der er tilstrækkelig kontrol 
med opgavens udførelse. TV 2-ordningen kunne derfor være en kompensationsordning, da Ferring-
dommen var gældende ret på dette tidspunkt. Det bringer finansieringsforholdene på dagsordenen. 
 
21.4.4.4. Overkompensation 
TvDanmark havde klaget over påstået uforenelig støtte i perioden fra 1995 og frem, hvorfor 
undersøgelsesperioden blev sat til 1995-2002 (pkt. 6). 
 
Problemet for Kommissionen er nu, at der er tale om en ex post-undersøgelse, dvs. en undersøgelse 
af, hvordan en statsstøtte, der er udbetalt og som fortsat udbetales, forholder sig til de anvendte 
udgifter til at levere tjenesten. 
 
Ordningen for TV 2 krævede før 2001 ikke, at det reviderede Transparensdirektiv skulle 
anvendes1195, og derfor findes der ingen analytisk regnskabsførelse for disse år (pkt. 66, note 19). 
Der var heller intet eksplicit forbud i dansk lovgivning imod overkompensation, ligesom kravet om, 
at kommercielle tjenester skulle sælges til markedspriser, først kom ind ved udstedelse 
Bekendtgørelse nr. 740 med virkning fra 1. januar 2001 “om den regnskabsmæssige adskillelse 
mellem DR’s og TV 2’s public service virksomhed og anden virksomhed”. Men TVR, der stod for 
TV 2’s reklamesalg frem til udgangen af 1996, var oprettet som et kommercielt aktieselskab, og det 
skulle drives på et “forretningsmæssigt grundlag”1196. Dette eksplicitte krav til reklamesalget var 
dog ikke videreført efter 1997.  
 
Kommissionen måtte derfor selv undersøge, om der forelå en de facto overkompensation – i 
modsætning til Beslutningen i sagen om de ni BBC-kanaler (N 631/2001, afsnit 21.4.2). 
 
I første omgang gælder det om at få klarlagt i hvilket omfang, der er anvendt statsmidler, og det ser 
Kommissionen på i punkterne 30-39. 
 
Den fastslår uden nærmere argumentation, at tilførsel af licensmidler samt midler fra TV 2-fonden 
og Radiofonden er statsmidler. Danmark havde selv i brevet af 4. juli godkendt licens som 
statsmidler, men afvist at midler fra nedlæggelse af TV 2-fonden var det.  Fritagelse for at betale 
selskabsskat implicerer, at staten giver afkald på en indtægt, og der er derfor tale om anvendelse af 
statsmidler. Det samme gælder, når TV 2 er fritaget for at betale renter af det statslige 

 
1194 Kommissionen kendte med stor sandsynlighed ikke på dette tidspunkt Peter Duetofts og Finansudvalgets udsagn om 
evt. efterregulering af støtten til TV 2, hvis opgaven ikke blev løst, jfr. afsnit 18.12.2.2. 
1195 Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000, i EUT 2000/L 193/75 af 29. juli 2000, jfr. afsnit 19.3. 
1196 § 15x, stk. 1 i  L 245, 1985-86 (TV 2-loven). 
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etableringslån1197. Staten har endvidere stillet en garanti som sikkerhed for TV 2’s kommercielle 
lån, og dette har naturligvis givet TV 2 en fordel, især da staten ikke har forlangt en præmie for 
tilsagnet1198. TV 2 har endvidere rådighed over det andet sæt landsdækkende tv-frekvenser. TV 2 
synes ikke at betale for selve rådigheden, og da Kommissionen mener, at der er tale om anvendelse 
af statsmidler, må det skyldes, at staten undlader at opkræve en afgift, som den ellers gjorde. 
Størrelsen kan dog ikke fastslås, hvorfor værdiansættelsen undlades (note 4 til tabel 5)1199. 
 
Størrelsen af de økonomiske fordele ved tilførsel af statsmidler opgøres således 
(Åbningsskrivelsens tabel 5, der anvender tal fra de danske myndigheder, jfr. tabel 21.1): 
 
 
Tabel 21.4. Statsmidler til TV 2/Danmark 1995-2002 i mio. kr. 
Tilførsel af licensmidler + midler fra TV 2- og Radiofonden  4.301 
Fritagelse for betaling af selskabsskat    159 
Rentefrit etableringslån      342 
Statsgaranti for driftslån      10 
I alt        4.812 
 
TV 2/Danmarks bruttoudgifter til løsning af public service-opgaven kunne ifølge TV 2’s egne 
regnskaber opgøres således (pkt. 66)1200: 
 
Tabel 21.5. TV 2’s bruttoudgifter til public service 1995-2002 i mio. kr. 
Overført til TV 2-regionerne      19951201 
Driftsudgifter        8185 
Afskrivninger        474 
Finansieringsudgifter       -24 
I alt         10.630 
 
Netto-udgifterne til levering af PSB udregnes ved fra bruttoudgifterne at trække kommercielle 
nettoindtægter. Og her kommer et punkt, der blev afgørende for hele TV 2-sagens forløb. Danmarks 
havde som nævnt i afsnit 21.4.3.6 oplyst, at TV 2’s indtægter fra salg af reklameplads i 
programfladen ikke var kommercielle indtægter, men en del af løsningen af public service-opgaven. 
Det ser jeg nærmere på. 
 
I den oprindelige TV 2-lov stod der følgende om TV 2’s indtægter. “TV-2’s samlede virksomhed 
finansieres ved beløb, der overføres fra TV-2 fonden […] og ved egne indtægter gennem salg af 
programmer og andre ydelser” (§ 15 w, stk. 1).  Da TV 2-fonden blev nedlagt ved udgangen af 
1996, blev indkomstmulighederne beskrevet således i den nye Vedtægt (nr. 658 af 18. august 1997): 
“TV 2’s samlede virksomhed finansieres gennem TV 2’s andel af licensmidlerne og gennem 

 
1197 Kommissionen skriver i pkt. 69, at TV 2’s etableringslån er “afdragsfrit”. Det kan misforstås. TV 2 havde henstand 
med afdragene og var fritaget for at betale renter. Renterne skulle betales til Nationalbanken, og det var således dens 
overskud, der blev reduceret. Rentefritagelsen optrådte ikke på Finansloven. 
1198 Se Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 angående statsstøtte i form af 
garantier (2000/C 71/07) i EUT 2000/C 71/14 af 11. marts 2000, der var den da gældende. 
1199 TV 2 betalte frekvensafgift, men ikke en særlig afgift for at have rådighed over det landsdækkende sendernet. Det er 
værdien af denne ikke-betalte afgift, Kommissionen ikke kan fastlægge.  
1200 Tal fra tabel 6 samt fra TV 2’s regnskaber for perioden 1995-2002. Min opstilling. 
1201 Jeg har fulgt Kommissionens principper, hvorefter midlerne fra TV 2-fonden til TV 2-regionerne er overført direkte 
i 1995 og 1996 og derfor ikke medtaget. I virkeligheden gik de ind over TV 2/Danmark, jfr. TV 2-fondens regnskaber 
for 1995 (s. 7  og 1996 (s. 53 ). I forhold til overkompensation spiller det ingen rolle. Kun ved evt. tilbagebetaling af 
ulovlig støtte og betaling af erstatning til Tredjemand kan det komme i spil, - og det gjorde det, men lang tid efter min 
tidsafgrænsning. 
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indtægter ved reklamering i TV 2 samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, 
tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.” (§32, stk. 1). Her skelnes som i 1986-loven ikke mellem 
“kommerciel virksomhed” og “public service-virksomhed”. Retten til de nye indkomstkilder 
stammede fra vedtagelse af 1996-loven (Lov nr. 1208 af 27. december 1996). I Lov nr. 1272 af 20. 
december 2000, der gennemførte medieaftalen for 2001-04, jr. afsnit 18.10, blev DR’s og TV 2’s 
public service-opgave samlet i en ny § 6b, og heri står der som del af DR’s og TV 2’s public 
service-virksomhed i stk. 6, at “reklamer kan indgå i TV 2 virksomhed efter reglerne i kapitel 8. TV 
2 påser, at reglerne overholdes”. I § 6e opregnes DR’s og TV 2’s “anden virksomhed”, der bl.a. 
omfatter anden programvirksomhed, anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed. DR og 
TV 2 kan yderligere oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med 
henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå 
i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.  Her foretages en klar 
adskillelse mellem TV 2’s økonomiske public service-virksomhed og anden økonomisk 
virksomhed. 
 
Som nævnt mente de danske myndigheder ikke, at TV 2’s reklameindtægter var kommercielle 
indtægter (s. 19 i skrivelsen af 4. juli 2002), men at de stammede fra public service-virksomheden, 
og det fremgik heller ikke, at Danmark skelnede tydeligt mellem brutto- og nettoudgifter til 
finansiering af public service broadcasting. Derfor kunne der ikke være tale om overkompensation 
(ib.). Men for Kommissionen er dette anderledes. Alle indtægter fra driften skal inddrages, uanet 
om de er knyttet til public service-virksomheden eller til fritstående aktiviteter, - ganske som alle 
virksomheder har økonomisk aktivitet, uanset om de er “kommercielle” eller ikke, jfr. afsnit 17.8. 
 
Kommissionen medtager derfor TV 2’s indtægter fra reklamesalg, der udgjorde 6.289 mio. kr., samt 
692 mio. kr. fra andre kommercielle aktiviteter. Resultatet bliver ifølge tabel 21.6 3.648 mio. kr., 
der er TV 2/Danmark samlede netto-udgifter til levering af PSB i perioden: 
 
Tabel 21.6. TV 2’s netto-udgifter til PSB i 1995-2002 i mio. kr. 
Bruttoudgifter        10.630 
Nettoindtægter fra reklamesalg      6.289 
Andre nettoindtægter ved kommerciel virksomhed    692 
Rest         3.648  
 
Når Kommissionen herefter skal beregne om TV 2/Danmark er blevet overkompenseret, udelader 
den i denne omgang at inddrage de fordele, der udgøres af skattefritagelsen, af fordelen ved 
rentefritagelse i tilknytning til etableringslånet og i den fordel, som statsgarantien for driftslånet 
udgjorde. Resultatet kommer da til at se således ud: 
 
Tabel 21.7. Overkompensation til TV 2/Danmark i 1995-2002 i mio. kr. 
TV 2/Danmarks nettoudgifter til PSB:  3.648 
Statslig kompensation    4.301 
Overkompensation:    653 
 
Den samlede overkompensation bliver da 653 mio. kr. (pkt. 67). 
 
Værdien af skattefritagelsen, rentefritagelsen og statsgarantien blev som nævnt ikke medtaget i 
denne beregning. Der er to grunde hertil: For det første kan værdien af disse fordele ikke ses i de 
årlige regnskaber, der har dannet grundlag for denne opgørelse. For det andet kan de betragtes som 
en “kompensation” for de ekstra omkostninger ved udførelse af public service-opgaven, som TV 
2/Danmark ellers ville have haft, hvis TV 2 skulle betale skatter og renter på statslånene. Og disse 
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ekstra omkostninger er heller ikke medtaget. Dvs. at beløb, der svarer til hinanden er udeladt på 
både plus- og minussiden i opgørelsen. 
 
Kommissionen kunne have afsluttet sin Åbningsskrivelse her, da det så ud til, at TV 2 var 
overkompenseret, og alene af denne grund var støtten både ulovlig og uforenelig, og den skulle 
derfor stoppes og tilbagebetales1202.  
 
Den gør det imidlertid ikke, og det kan der være flere grunde til. 
 
For det første havde TvDanmark klaget over, at TV 2 havde dumpet sine reklamepriser og anført, at 
dette bevirkede, at statsstøtte blev højere end nødvendigt1203. Desuden betød de lave statsstøttede 
priser, at TvDanmark risikerede at gå konkurs, da TvDanmark måtte lægge sine priser lavere end 
markedslederen TV 2. Skønt Kommissionen udtrykkeligt afviser at ville undersøge, om TV  2 har 
misbrugt sin dominerende stilling, medtager den alligevel klagepunktet. Den ville nemlig ikke 
kunne inddrage det i den endelige Beslutning, hvis den ikke tog det med i Åbningsskrivelsen1204. 
 
Den anden årsag er, at Kommissionen i sin 2001-Meddelelse om statsstøtte til public service 
broadcasting i punkt 58 havde anført følgende: 
 
“På den anden side kan der være tale om konkurrenceforvridning, som ikke er nødvendig for at 
opfylde public service-opgaven. Public service-radio- og tv-selskaber kan, da indtægtstab dækkes af 
statsstøtte, f.eks. føle sig foranlediget til at trykke reklamepriserne på markedet eller priserne på 
andre kommercielle aktiviteter for at nedbringe konkurrenternes indtjening. Hvis det påvises, at et 
public service-radio- og tv-selskab har en sådan adfærd, kan det ikke betragtes som et led i den 
public service-opgave, der er blevet overdraget selskabet. Når et public service-selskab underbyder 
priserne for kommercielle aktiviteter til under det niveau, der er nødvendigt for at dække 
enkeltstående omkostninger, som en effektiv kommerciel operatør i en lignende situation normalt 
ville skulle dække, vil en sådan praksis betyde, at der er tale om en overkompensation for public 
service-forpligtelser, der under alle omstændigheder »ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene 
i Fællesskabet i et omfang, der strider mod de fælles interesser«, og [Amsterdam-]Protokollen vil 
således være krænket”. 
 
Kommissionen kunne på denne baggrund mene, at det er nødvendigt at undersøge, om priserne er 
underbudt, hvad der ville være en “konkurrenceforvridning, som ikke er nødvendig for at opfylde 
public service-opgaven”. Som den skriver i Åbningsskrivelsens pkt. 75: “Statsfinansiering må ikke 
bruges til at subsidiere konkurrencebegrænsende adfærd på kommercielle markeder”. 
 
”Konkurrencebegrænsende adfærd” kan i forbindelse med anvendelse af statsfinansiering kun 
opstå, hvis den statsfinansierede virksomhed har modtaget en fordel, ellers er der ingen statsstøtte. 
Er der ingen statsstøtte, vil der heller ikke være konkurrencebegrænsning pga. tilstedeværelse af 

 
1202 Et krav herom fra Kommissionen kan dog først stilles efter gennemløbet af Den formelle Undersøgelsesprocedure 
Jfr. Procedureforordningens artikel 4, stk. 4. 
1203 “this funding, all things equal, must be reduced krone-by-krone with the extra revenues which TV2 gains from 
advertising” (s. 6 i TvDanmarks klage af 5. april 2000, se senere i kapitel 21.4.5.6). 
1204 Procedureforordningen artikel 6, stk. 1: “Beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure skal 
sammenfatte de relevante faktiske og retlige spørgsmål [engelsk: issues…]”. De forhold, der ikke medtages, kan ikke 
anvendes i den endelige Beslutning. Hvis det sker, kan Medlemsstaten eller støttemodtageren (forsøge at) køre en sag 
på, at de ikke har haft mulighed til at føre deres forsvar (the rights of the defence – et af grundlagene for hele EU-retten. 
Nu indføjet i Charteret som artikel 48).  
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statsmidler. Der kan naturligvis være tale om misbrug af dominerende stilling, men det har 
Kommissionen udtrykkeligt udeladt fra undersøgelsen (pkt. 77). 
 
På dette tidspunkt var Ferring-dommen som nævnt rådende, og hvis TV 2 derfor ikke var 
overkompenseret, ville der ikke være tale om statsstøtte til udførelse af public service-opgaven. 
Overkompensationen ville kun opstå, hvis ikke alle statsmidler var anvendt ved udførelse af 
opgaven, og der var intet krav om, at TV 2 skulle være en effektiv operatør, når public service-
opgaven udføres. TV 2’s opgave var derfor løst uden statsstøtte, hvis TV 2 havde brugt alle 
pengene. Dumping er naturligvis ikke en nødvendighed for at løse opgaven. Men kan dumping 
konstateres, mener Kommissionen, at det kunne være et tegn på overkompensation (pkt. 75) og 
krydssubsidiering (pkt. 78).  
 
Når det gælder driften af TV 2’s kommercielle aktiviteter, er der heller intet krav om, at dette skal 
ske “effektivt”. Kommissionen sætter imidlertid en grænse for prissætning af reklamerne, og det er 
en grænse, der ikke er knyttet til TV 2 (dvs. til den virksomhed, der leverer tjenesten): Grænsen 
sættes ved den indtjening, der er nødvendig for at en effektiv kommerciel operatør kan få dækket 
sine enkeltstående omkostninger. Og man kunne spørge Kommissionen, hvorfra TV 2 skulle kende 
denne grænse? Det var jo ikke sikkert, at nogle af TV 2’s konkurrenter var “effektive”. 
 
Klageren TvDanmark havde imidlertid påstået, at TV 2 havde overtrådt denne grænse, og 
Kommissionen finder indicier på at dette. Indicierne er disse: 
 
“For det første hævder klageren at have lidt tab på grund af TV2’s adfærd på reklamemarkedet. For 
det andet har der i Danmark være foretaget retlige undersøgelser af påstået misbrug af TV2’s 
dominerende stilling via TV2’s prispolitik på reklamemarkedet”1205.  
 
Indicierne forekommer tynde, men da Kommissionen ikke er sikker på, at dumping ikke har fundet 
sted, og da den således ikke har kunnet rydde denne vanskelighed af vejen, skal den åbne Den 
formelle Undersøgelsesprocedure også i forhold til dette spørgsmål.  
 
21.4.4.5. Anvendelse af overkompensationen 
Ifølge den da gældende “Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 
2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service virksomhed og anden 
virksomhed, nr. 740 af 21. august 2001” måtte TV 2’s egenkapital anvendes til både at finansiere 
TV 2’s kommercielle aktiviteter og public service-aktiviteterne. 
 
I 1996 blev der foretaget en økonomisk set betydningsfuld ændring af radio- og tv-loven i Danmark 
(afsnit 13.19). Resultatet blev bl.a., at Radiofonden og TV 2-Fonden blev nedlagt, og fondenes 
midler blev overført til DR og TV 2. Derved forøgedes TV 2/Danmarks egenkapital fra minus138 
mio. kr. til plus 189 mio. kr. Ifølge “Bekendtgørelse om vedtægt for TV 2” fra 1997 skulle TV 
2/Danmark fri egenkapital opbygges så den pr. 31. december 1998 skulle udgøre mindst 50 mio. 
kr., stigende til mindst 100 mio. kr. pr. 31. december 1999. Fra 2001 skulle den løbende udgøre 
mindst 200 mio. kr., jfr. afsnit 13.19.10.9. 
 

 
1205 Kommissionen henviser her til de danske sager om misbrug af dominerende stilling. Sagerne var på dette tidspunkt 
under appelbehandling. 
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Ifølge Kommissionens Beslutning pkt.13 ændrede TV 2/Danmarks egenkapital sig løbende i positiv 
retning i undersøgelsesperioden, således at den fra i 1995 at have været i minus med 98 mio. kr. i 
2001 endte i positiv med 485 mio. kr.  
 
De danske myndigheder havde til Kommissionen oplyst (jfr. afsnit 21.4.3.7), at de betragtede denne 
forøgelse af egenkapitalen som en foranstaltning, der var i overensstemmelse med Det 
markedsøkonomiske Investorprincip, og at egenkapitalens niveau derfor ikke oversteg, hvad en 
normal markedsøkonomisk investor ville have indskudt i selskabet (pkt. 71).  
 
Da den konstaterede overkompensation stammede fra statsmidler, skulle Kommissionen imidlertid 
sikre sig, at der ikke kunne foreligge krydssubsidiering af TV 2/Danmarks kommercielle aktiviteter. 
Hvis afkastet på TV 2’s kommercielle aktiviteter var lavere end det afkast, en normal 
markedsøkonomisk investor ville acceptere, kunne statsstøtten udgøre krydssubsidiering. 
 
Kommissionen undersøger derfor de aktiviteter, der er omtalt i tabel 21.3 samt TV 2’s 
Internetaktiviteter, og resultatet er, ifølge pkt. 73, at den kommercielle del af internet-aktiviteterne 
samt programsalget er gennemsnitligt tabsgivende. Kommissionen vil derfor undersøge, om en 
markedsøkonomisk investor ville havde optrådt som TV 2/Danmark. 
 
For den største kommercielle indtægtskilde – salg af reklameplads – gjorde helt særlige forhold sig 
gældende. Spørgsmålet var nemlig ikke, om denne aktivitet havde givet overskud (hvad den af 
indlysende årsager havde), men om overskuddet var stort nok. Kommissionen var som forklaret 
usikker, og derfor kunne den samlede statslige finansiering af TV 2 muligvis udgøre statsstøtte 
ifølge artikel 87, stk. 1 (pkt. 75-79). 
 
Spørgsmålet var herefter, om denne mulige statsstøtte kunne være forenelig med Traktaten. Artikel 
87, stk. 2 og 3 kan ikke anvendes efter Kommissionens opfattelse. Som tidligere i statsstøttesager 
om broadcasting afvises artikel 87, stk. 3, litra d, fordi “[TV 2’s] virksomhed ikke [kan] anses 
udelukkende eller specifikt at tage sigte på at fremme kulturen[...]”  (pkt. 82). 
 
Tilbage er da kun Artikel 86, stk. 2. Herom skriver Kommissionen: 
 
“83. EF-Domstolen har for nylig i sin retspraksis fastslået, at undtagelsesbestemmelsen i EF-
traktatens artikel 86, stk. 2, ikke finder anvendelse på en overkompensering for public 
service-forpligtelser, da en sådan overkompensering ikke kan anses at være nødvendig, for at en 
virksomhed kan udføre de opgaver, den har fået overdraget [henvisning til Ferring-dommen]. 
 
84. Undtagelsesbestemmelsen i artikel 86, stk. 2, finder derfor ikke anvendelse i denne sag, 
eftersom anvendelsen af traktatens statsstøtteregler ikke lægger hindringer i vejen for opfyldelse af 
den public service-opgave, TV2 har fået overdraget”(jeg fremhæver). 
 
Det betyder, at Kommissionen på dette stade af den samlede undersøgelse mener, at TV 2 har 
modtaget statsstøtte i form af overkompensation, og at denne statsstøtte, som der er forbud imod at 
yde, ikke har været nødvendig for, at TV 2 kunne løse sin opgave. Derfor kan Artikel 86, stk. 2’s 
undtagelsesbestemmelse ikke anvendes til at erklære ordningen for kompatibel. Jfr. her 
beslutningerne om Kinderkanal/Phoenix og BBC i afsnit 16.4.3 og 16.6.2, hvor nødvendigheden var 
til stede, og derfor muliggjorde en forenelighedsafgørelse. 
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21.4.4.6. Tidsrammen 
Kommissionen beslutter, at tidsrammen for undersøgelsen skal være 1995-2002. 1995 fordi 
klageren TvDanmark havde valgt det som starttidspunkt, og 2002 fordi det ville være det seneste år 
med tilgængelige data. 
 
Det forekommer mig ikke specielt velbegrundet, at 1995 sættes som startåret. TvDanmarks 
lokalstationer begyndte i denne juridiske form at sende i april 1997 (se afsnit 17.2), og TV 2 fik 
som nævnt licens fra 1988 og anden statsstøtte i 1987. 
 
Hvis man sætter starttidspunktet anderledes vil størrelsen på overkompensationen også blive 
anderledes, og det vil et evt. kommende tilbagebetalingskrav da også blive. 
 
Jeg har i tabel 21.8 ud fra TV 2’s årsregnskaber 1988-2002 opstillet data efter de principper, 
Kommissionen har anvendt i sin tabel 5 og tabel 6. Resultatet bliver da: 
 
Tabel 21.8. Statslig kompensation til TV 2 1988-2002 i mio. kr. 
 
År Brutto PS Kom. ind. Netto PS  Fra staten Rest 
1988  193  5 188  70  -118 
1989  501  4 497  427  -70 
1990  574  23 551  523  -28 
1991  622  44 578  591  -13 
1992  636  66 570  572  +2 
1993  658  76 582  588  +6 
1994  714  78 636  667  +31 
1995  755  83 672  730  +58 
1996  856  122 734  694  -40 
1997  1415  1239 176  504  +328 
1998  1475  1196 279  368  +89 
1999  1448  1070 378  430  +52 
2000  1545  1163 382  474  +92 
2001  1547  1071 476  537  +61 
2002  1588  1037 551  564  +13 
(Brutto public service omkostninger; Kommercielle indtægter; Netto public service-omkostninger; Tilførsel fra staten 
via TV 2-fonden og direkte licens; Resultat). 
 
TV 2 er underkompenseret i perioden 1988-1991 og i 1996. Den store overkompensation i 1997 
skyldes omlægning af støttesystemet i forbindelse med nedlæggelse af TV 2-fonden. Væksten i 
brutto-omkostningerne samme år fremkom, fordi TV 2/Danmark herefter eksplicit fik som opgave 
selv at finansiere TV 2-regionerne som del af public service-opgaven1206. 
 
Hvis man afgrænser undersøgelse til f.eks. 1997-2000 – dvs. fra det år, hvor TvDanmark begyndte 
og til det år, hvor klagen blev afsendt - bliver TV 2’s overkompensation 561 mio. kr. Ikke de 653 
mio. kr., som perioden 1995-2002 udviser. Anvender man hele perioden fra 1988 til 2002 bliver 
overkompensationen på 476,5 mio. kr. I perioden før TvDanmark begyndte at sende, dvs. 1987-
1996 var TV 2 underkompenseret med 158,5 mio. kr. Først fra 1997 kan der konstateres 
overkompensation. 

 
1206 Men helt fra starten var pengene fra TV 2-fonden som sagt inde over TV 2/Danmarks regnskab, inden de gik til TV 
2-regionerne. Al kommunikation og alle økonomiske transaktioner mellem TV 2-regionerne og ministeren gik gennem 
TV 2/Danmark. Spørgsmålet om karakteren af den finansiering, TV 2-regionerne modtog (og hvorfra), blev centralt i 
restsagerne efter 2005, jfr. afsnit 0.18. 
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Tidsafgrænsningen er derfor meget afgørende for beløbets størrelse. Der synes dog efter 1997 
samlet set hele tiden at foreligge overkompensation.     
 
21.4.4.7. Beregning af licensens størrelse 
Kommissionen har en kort bemærkning angående de danske myndigheders beregning af licensens 
størrelse. I pkt. 25 står der: 
 
“Ifølge § 30 [i loven] fastlægges TV2's andel af licensafgifterne af kulturministeren i en medieaftale 
for normalt fire år ad gangen. Denne andel fastsættes på basis af en vurdering af reklamemarkedet, 
andre indtægtskilder og finansieringsbehovet i de kommende år”.  
 
I Danmarks brev af 4. juli 2002 (afsnit 21.4.3.6) var der flere oplysninger om, hvordan licensen blev 
fastlagt, men Kommissionen havde ikke spurgt nærmere til detaljerne, nok fordi dette spørgsmål 
først kom på dagsordenen efter Altmark-dommen, der faldt et halvt år efter Åbningsskrivelsen var 
afsendt til Danmark. Jeg vender tilbage til sagen i afsnit 21.4.6. 
 
21.4.4.8. Hvorfor gik TV 2’s konkurrenter ikke til en national domstol? 
Til sidst vil jeg gå uden for selve Åbningsskrivelsen og se på, hvorfor TV 2’s konkurrenter ikke 
anlagde sag ved en dansk domstol for at få denne til at påbyde indstilling af støtteudbetalingen, 
hvad den i givet fald skulle have gjort1207.  
 
Der var to konkurrenter, der kunne have anvendt denne mulighed.  
 
Den første var klageren, TvDanmark, der var en del af SBS Broadcasting SA, der drev tv-kanalerne 
TvDanmark 1 og TvDanmark 2. Den anden konkurrent var Viasat/Modern Times Group, der i 
Danmark drev kanalerne TV3 og TV3+. Som nævnt havde TvDanmark i februar 2001 anmodet 
Kommissionen om at påbyde indstilling af støtteudbetalingen, og det lå derfor lige for, at 
TvDanmark trak den danske stat for en dansk domstol i den forbindelse. 
 
Når det ikke skete, kan det have mindst to forklaringer, der begge kan være rigtige samtidigt.  
 
I november 2001 fik Danmark en ny regering (Fogh Rasmussens centrum-højregering bestående af 
Venstre og De Konservative), og denne havde sammen med sit støtteparti, Dansk Folkeparti, i tiden 
fra TvDanmark indbragte den første klage, og til Kommissionen besluttede at åbne Den formelle 
Undersøgelsesprocedure, besluttet at sælge TV 2/Danmark. Både SBS og MTG var interesserede 
købere (se senere i afsnit 22.11.11), og begge måtte foretrække at købe en “going concern”. Et stop 
for støtte kunne havde bragt TV 2/Danmark i betalingsstandsning eller det, der var værre. 
 
Den anden forklaring kan være, at begge de konkurrerende selskaber ikke havde tiltro til, at en 
dansk domstol ville påbyde indstilling af støtten. Noget sådant var aldrig sket tidligere. Var sagen 
kommet for en dansk dommer, kunne denne desuden, før han dømte, beslutte sig for at stille EF-
Domstolen et præjudicielt spørgsmål (EF-Traktatens § 234) om nødvendigheden af – under de 

 
1207 De nationale retter skal “over for borgerne sikre, at der drages alle konsekvenser af en tilsidesættelse af traktatens 
artikel 88, stk. 3, sidste punktum, i henhold til national ret, såvel med hensyn til gennemførelsesretsakternes gyldighed 
som med hensyn til tilbagesøgning af den finansielle støtte, der er tildelt i strid med den omhandlede 
traktatbestemmelse [...]” (pkt. 40 i C-39/94 SFEI af 11. juni 1996, Saml. 1996, I-3547, der da var gældende). 
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foreliggende omstændigheder -  at indstille støtten, hvorved stop for støtteudbetalingen ville blive 
udsat, indtil der forelå en afgørelse af, om der forelå statsstøtte. Det ville tage år. 
 
21.4.5. Efter Altmark 
Altmark-dommen faldt fem måneder efter åbningen af Den formelle Undersøgelsesprocedure imod 
Danmark i TV 2-sagen. Dommen er gennemgået i afsnit 21.3. Kommissionen havde ventet på 
Altmark-dommen og udskudt sine Beslutninger, jfr. afsnit 21.1. Men efter Altmark-dommen gik det 
hurtigt, idet den i efteråret 2003 afgjorde tre sager, der havde ligget hos den i årevis. Det er sagerne 
C 62/1999 Italien (RAI), C 85/2001 Portugal (RTP) og C 60/1999 Frankrig (France 2 og France 3). 
 
Jeg skal opridse den struktur, der findes i disse tre Beslutninger, da det er den, der herefter kom til 
at gælde for Kommissionens efterfølgende Beslutninger angående ny støtte til public service 
broadcasting. 
 
Først undersøger Kommissionen, om der indgår statsmidler i ordningen, og om beslutningen om at 
anvende dem kan tilskrives staten. Det er tilfældet. Dernæst ser den på selektiviteten, dvs. om det 
kun er visse virksomheder, der modtager den statslige ydelse. Det er også tilfældet. Herefter 
undersøges om konkurrencen fordrejes, hvad den gør i alle sagerne. 
 
I to af sagerne (om RAI og om RTP) undersøger Kommissionen herefter, om samhandelen påvirkes 
af foranstaltningen. Derefter ses på spørgsmålet om en fordel, hvor Altmark-betingelserne indgår. I 
den anden sag (om France 2 et 3) ses først på om der foreligger en reel fordel (Altmark-
betingelserne), og dernæst undersøges om samhandelen påvirkes af den statslige ydelse. Forskellen 
er uden betydning. Det centrale er, at Kommissionen - bortset fra fordelen eller begunstigelsen – 
finder alle betingelser for, at ordningen udgør statsstøtte, opfyldt, og da den desuden konstaterer, at 
Altmark 1-4 ikke er opfyldt, har virksomhederne fået en fordel, hvorfor der foreligger statsstøtte 
ifølge artikel 87, stk. 1. 
 
Herefter går den i alle tilfælde videre med at undersøge, om undtagelsesbestemmelsen i artikel 86, 
stk. 2 kan anvendes. Det sker ganske nøje, som det tidligere var lagt fast i 2001-meddelelsen. 
Derfor undersøges nu  
 
1) om tjenesten er en tjeneste af almindelig økonomisk interesse (definition); 
2) om virksomheden udtrykkeligt har fået overdraget at udføre tjenesten (mandat); 
3) om “anvendelsen af traktatens konkurrenceregler (i dette tilfælde forbuddet imod statsstøtte) skal 
være hindrende for udførelsen af de særlige tjenester, der er pålagt virksomheden at udføre, og 
undtagelsen fra disse regler må ikke påvirke samhandelen i et omfang, der strider imod 
Fællesskabets interesse (proportionalitetstest)” (2001-Meddelelsens pkt. 29, iii).  
 
I det følgende gennemgår jeg inden for disse rammer de elementer i Beslutningerne, der rejser 
særlige perspektiver, som kan danne baggrund for forståelse af den senere TV 2-Beslutning. 
 
21.4.5.1. C 62/1999 Italien (RAI) 
Denne Beslutning blev publiceret i Den Europæiske Unions Tidende allerede den 23. april 2004 på 
alle EU-sprogene, hvad der tyder på, at Kommissionen har anset den for en art dummy for de 
efterfølgende Beslutninger1208. 

 
1208 EUT 2004/L 119/1 af 23. april 2004. Den portugisiske afgørelse fra samme dag blev først publiceret et år senere i 
EUT. 



 955 

 
Kommissionen konstaterer indledningsvist, at det ser ud til, at RAI har fået en fordel via 
statsmidler, der fordrejer konkurrencen, når det gælder skattefritagelse i forbindelse med 
nyvurdering af RAI’s aktiver i 1992 og kapitaludvidelsen i 1992, jfr. afsnit 16.5.2. Samhandlen 
påvirkes også.  
 
Herefter inddrages for første gang Altmark-kriterierne, der er kumulaive, hvad der betyder, at hvis 
blot ét af dem ikke er opfyldt, vil der foreligge en fordel i artikel 87, stk. 1’s forstand. 
Kommissionen undersøger Altmark 2 og Altmark 4 og finder, at ingen af dem er opfyldt, hvorfor 
der foreligger statsstøtte. Kommissionen argumenterer ikke for sine konklusioner med citerer blot 
næste ordret Altmark-dommen (pkt. 97). Det er en farlig fremgangsmåde, da EF-Traktaten kræver, 
at Kommissionens Beslutning i sådanne sager skal være begrundet, således at de berørte parter 
(f.eks. klageren, støttemodtageren og Medlemsstaten) kan få kendskab til grundlaget for 
Beslutningen, og således, at EU’s retssystem kan gennemføre sin prøvelsesret, hvis Beslutningen 
ankes1209.  Men der er ingen begrundelse i Kommissionens Beslutning. RAI’s konkurrent Mediaset, 
der havde klaget, udnyttede ikke denne mulighed til at indbringe Beslutningen for Retten i Første 
Instans. 
 
Kommissionen går herefter over til at undersøge, om artikel 86, stk. 2 kan anvendes til at erklære 
ordningen for en forenelig statsstøtteordning. Og her optræder en formulering, hvis konsekvenser 
indgår i de senere Beslutninger. Hvis kriterierne definition, mandat og proportionalitet er opfyldt, 
“mener Kommissionen ikke, at udviklingen af samhandelen påvirkes i et sådant omfang, at det 
strider imod Fællesskabets interesse”. Dette undersøges derfor ikke nærmere, og det sker heller ikke 
i de efterfølgende Beslutninger 
 
Definition godkendes, idet Kommissionen finder, at “hele RAI’s programvirksomhed kan betragtes 
som en public service radio- og tv-virksomhed. Selv om definitionen […] er af kvalitativ art og ret 
bred, finder Kommissionen på grundlag af fortolkningsbestemmelserne til Amsterdam-protokollen, 
at en sådan ’bred’ definition er lovlig” (pkt. 117). 
 
 Mandat godkendes ligeledes, og kontrollen med, at opgaven udføres, accepteres også. Der findes i 
Italien et parlamentsudvalg, der står for kontrollen, ligesom P&T gennemfører visse former for 
kontrol (pkt. 119).  
 
Når det gælder proportionaliteten, og da RAI er finansieret dels af statsbidrag, dels af indtægter fra 
salg af reklametid, består analysen af to dele. Den første angår størrelsen på den statslige støtte. Her 
udregnes nettoudgifterne til public service, som det tidligere er forklaret i afsnit 21.4.4.4. Det vises, 
at RAI reelt er underkompenseret. Herefter kommer en analyse af, om RAI har dumpet 
reklamepriserne. Kommissionen konstaterer, at RAI’s største konkurrent på tv-reklameområdet, 
Mediaset, er en “effektiv kommerciel operatør i en situation, der svarer til RAI’s” (pkt. 140). Derfor 
kan en sammenligning mellem disse to udgøre et grundlag for en afgørelse af, om der foreligger 
dumping. Efter en analyse af kontaktpriser, nettopriser pr. kontakt, den samlede reklametid og 

 
1209 “Hvad angår den begrundelsespligt, der påhviler Kommissionen, bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at 
den begrundelse, som kræves i henhold til traktatens artikel 253, skal tilpasses karakteren af den pågældende retsakt og 
klart og utvetydigt angive de betragtninger, som den institution, der har udstedt den anfægtede retsakt, har lagt til grund, 
således at de berørte parter kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, og således at den kompetente ret 
kan udøve sin prøvelsesret”, C-367/95 P Sytraval og Brink's France af 2. april 1998, Sml. 1998, I-1752,  præmis 63.  
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bruttoindtægterne, konstaterer Kommission, at “RAI ikke har anvendt underpriser i den periode, der 
er omfattet af undersøgelsen” (pkt. 151). Følgelig er ordningen forenelig statsstøtte efter artikel 86, 
stk. 2. Men da statens finansiering af de to foranstaltninger, nyvurdering af RAI’s aktiver i 1992 og 
kapitaludvidelsen i 1992, ikke var notificeret ved Kommissionen, bemærker den som del af 
konklusionen, at der er tale om ulovlig, forenelig statsstøtte. 
 
Nødvendigheden af støtten blev ikke undersøgt, jfr., at Kommissionen i 2001-meddelelsen skrev, at 
“statslig finansiering normalt er nødvendig” (pkt. 57), jfr. min kommentar i afsnit 16.10.5. 
 
21.4.5.2. C 85/2001 Portugal (RTP) 
Den portugisiske sag blev afgjort samme dag som den italienske, den 15. oktober 20031210. Den 
rummer ingen væsentlige afvigelser fra denne, men tre mindre ting skal bemærkes. 
 
For det første fremfører Kommissionen faktisk argumenter for, at Altmark 2 ikke er overholdt. De 
muligheder, der findes i public service-aftalerne for statens investeringer, er ikke afgrænset via 
klare betingelser og grænser for statens deltagelse. Når det gælder kapitaltilførslerne argumenterer 
Kommission imidlertid ikke men citerer blot dele af Altmark 2-formuleringen. Altmark 4 afvises 
derimod som i den italienske sag udelukkende med et indirekte citat fra Altmark-dommen. 
 
For det andet indgår det i definitionen af RTP’s opgave, at RTP skal støtte den portugisiske 
filmproduktion og efterfølgende udsende de film, som RTP herved erhverver rettigheder til. Dette 
godkendes af Kommissionen som en public service-forpligtelse, der foreneligt kan finansieres af 
statsstøtte. Men de produktionsselskaber, der herved opnår en fordel, der finansieres med 
statsmidler, kan have fået en statsstøtte, der skal analyseres for sig som en særlig statsstøttesag1211. 
Her er en klar parallel til TV 2’s forpligtelser over for dansk filmproduktion, jfr. afsnit 13.13.1 og 
Danmarks svar i afsnit 21.4.3.7.  
 
For det tredje skal Kommissionen igen undersøge, om RTP har dumpet sine reklamepriser, hvad 
den havde udtrykt tvivl om ved åbningen af Den formelle Undersøgelsesprocedure. Imidlertid 
modtog den ingen bemærkninger fra RTP’s konkurrenter om spørgsmålet, der kunne tyde på eller 
påvise dumping. Det godtager Kommissionen uden videre: “I denne sammenhæng mener 
Kommissionen ikke, at der er tale om en sådan adfærd” (pkt. 205). Men Kommissionen burde nok 
selv have undersøgt det1212. 
 
Sluttelig bemærker Kommissionen i konklusionen, at den nævnte forenelige støtte er ulovlig, da 
EF-traktatens artikel 88, stk. 3 er overtrådt. 
 
21.4.5.3. C 60/1999 Frankrig (France 2 og France 3) 
Kommissionen havde åbnet Den formelle Undersøgelsesprocedure den 27. september 1999 og traf 
sin Beslutning den 10. december 20031213, altså lang tid efter den tidsgrænse, der findes i 
Procedureforordningen (jfr. afsnit 19.3). Kommissionen undersøgte to støtteordninger, 
investeringsstøtte til France 2 og France 3 i 1988-1994 og kapitalindskud  i France 3 i 1991, 1993 

 
1210 EUT 2005, L 142/1-25 af 6. juni 2005. 
1211 Jeg har ikke kendskab til, at dette er sket. 
1212 “Kommissionen [er] ikke desto mindre af hensyn til en rimelig forvaltning af traktatens grundlæggende 
bestemmelser vedrørende statsstøtte selv underlagt en forpligtelse til at gennemføre en omhyggelig og upartisk 
undersøgelse”, jfr. den tidligere nævnte dom, C-367/95 P, præmis 60-62 (jeg fremhæver). 
1213 EUT 2004/L 361/21 af 8. december 2004. 
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og 1994. Altså ad hoc-støtte, der for længst var ophørt. Igen blev principperne fra RAI-dommen 
fulgt nøje, og derfor kun tre bemærkninger. 
 
For det første begrunder Kommissionen ikke-overholdelse af Altmark 2 ved at henvise til, at støtten 
blev indrømmet efterfølgende, og ikke fastlagt på forhånd. Overholdelse af Altmark 4 analyseres 
ikke, men klares igen blot med et implicit citat fra dommen. 
 
For det andet godkender Kommissionen kontrollen med, at mandatet overholdes, ved at henvise til, 
at Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) årligt udsender en rapport, hvor opfyldelse af 
mandatet artikel for artikel gennemgås. CSA sender endvidere offentlige bemærkninger til 
selskabets bestyrelse, hvis mandatet er groft misligholdt. Disse bemærkninger kendes derfor af 
parlamentet, nå det fastlægger budgetterne for France 2 og France 3 (pkt. 77-78). TF1 havde klaget 
over, at CSA ikke havde mulighed for at pålægge public service-selskaberne bøder, men det 
forbigås af Kommissionen. 
 
For det tredje nævner Kommissionen ikke i konklusionen, at ordningerne var ulovlige, skønt de var 
det. 
 
21.4.5.4. Opsamling på de tre beslutninger 
De nærmere overvejelser om definition af public service-opgaven, som DG IV og Kommissionen 
havde anført i Diskussionspapiret fra 1998 (afsnit 16.2.1), i Beslutningen om Tysklands støtte til 
Kinderkanal og Phoenix i 24. februar 1999 (afsnit 16.4) og i Beslutningen om UK’s støtte til BBC 
News 24 fra 14 december 1999 (afsnit 16.6), er nu helt væk. Årsagen er Amsterdam-Protokollens 
udsagn om, at public service brodcasting hænger direkte sammen med de demokratiske, sociale og 
kulturelle behov i de enkelte samfund og med nødvendigheden af at bevare mediepluralismen, hvad 
der havde fået Kommissionen til i 2001-Medelelesen at godkende en ’bred’ definition, der pålægger 
en operatør at udbyde et afbalanceret og varieret program, samtidigt med at der bevares et vist 
seertal. Konkurrenters påstande om, at visse programmer eller programtyper ikke kan indgå i en 
public service-definition, afvises derfor uden videre. Når det gælder kontrol med, at mandatet 
opfyldes, er Kommissionen også meget lempelig i sine undersøgelser, ja i den portugisiske sag C 
85/2001 godkender Kommissionen kontrollen, skønt den selv gør opmærksom på, at “rapporterne 
om public service-forpligtelserne ikke altid var ledsaget af en revisionsrapport” (pkt. 180)1214.  
Kommissionen interesse er reduceret til økonomikontrol – at der ikke er overkompensation, og at 
der ikke sker dumping i de kommercielle ydelser, især salg af reklameplads. Jfr. Rachel Craufurd 
Smiths udsagn i afsnit 16.2.4 om, at Kommissionen nok i fremtiden ville fokusere på analytisk 
regnskabsførelse og finansiel gennemskuelighed og ikke på definition af public service-opgaven. 
 
Opfyldelse af Altmark-kriterierne undersøges sporadisk uden dybtgående analyser. Det gælder især 
Altmark 4, hvor Kommissionen begrænser sin indsats til implicitte citater fra Altmark-dommen. 
 
Endelig gør Kommissionen ikke noget stort nummer ud af, at støtteordningerne alle var ulovlige, ja 
den nævner det ikke engang i den franske sag.  
 
21.5.5. De private aktørers angreb på Kommissionen 

 
1214 At Kommissionen således godkendte kontrollen, skønt der i visse tilfælde ikke fandtes revisionsrapporter, førte 
senere til, at Retten i Første Instans annullerede Kommissionens Beslutning, se sagen T-442/03 SIC mod 
Kommissionen af 26. juni 2008. 
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De private, kommercielle konkurrenter til de nationale public service-institutioner havde klaget til 
Kommission med jævne mellemrum siden 1992, de havde fået Kommissionen dømt for nøl tre 
gange, og via gode kontakter til parlamentarikere i EU-Parlamentet havde de fået stillet et hav af 
spørgsmål til Kommissionens passivitet. Og det helt store  angreb kom i marts 2004, da ACT, 
EPC1215 og AER1216 udsendte ’Safeguarding the Future of the European Audiovisual Market. A 
White Paper on the Financing of Public Funded Broadcasters’1217. Det mest omfattende og 
veldokumenterede angreb på Kommissionens praksis på PSB-området, jeg er stødt på i mine 
undersøgelser.  
 
Udgangspunktet er en accept af det europæiske duale system for broadcasting, dvs. en ordning hvor 
der både eksisterer offentligt ejede og private virksomheder på markedet. Ifølge Hvidbogen modtog 
de offentligt ejede broadcastere i 2001 en samlet statsstøtte på 15 mia.€, hvad der ifølge 
Kommissionens opgørelse gør denne sektor til den tredje mest støttede i EU, -  foran landbrug og 
fiskeri, men efter transport og fremstillingsvirksomhed1218. 
 
Den omfattende statsstøtte er imidlertid ikke underkastet den nødvendige kontrol, og 
kombinationen af stærk støtte og svag kontrol fører til, at de offentlige broadcastere ødelægger 
markedet for de private aktører. Især udgør en omfattende overkompensation for udførelse af 
opgaven det muligt for de offentlige broadcastere at krydssubsidiere aktiviteter på de kommercielle 
markeder, isæt reklamemarkedet.  
 
Hvis de dualt finansierede offentlige brodcastere migrerede til udelukkende statslig finansiering, 
kunne de to virksomhedstyper leve i samklang med hinanden, forudsat at der var klare definitioner 
af opgaven og kontrol med støttens størrelse. Men som det er nu, truer den unfair konkurrence hele 
den audiovisuelle medieindustris dynamik og mangfoldighed.  
 
Ifølge Hvidbogen udspringer det grundlæggende problem af, at Den europæiske Union ikke har 
været i stand til at skabe en klar og udtømmende juridisk ramme, der kunne fremme konkurrencen 
og skabe sikkerhed for, at nye aktører kunne komme ind på tv-markedet. 
 
Kommissionen har desuden ikke holdt de gamle public broadcastere fast på deres oprindelige 
opgave. Konkurrencen mellem gamle og nye aktører udviklede sig fra slutningen af 1980erne, og 
resultatet blev, at de gamle broadcastere tabte markedsandele og indtjening. Kommissionen så 
gennem fingre med, at de offentligt finansierede virksomheder som modtræk imiterede de 
kommercielle broadcasteres programpolitik, hvorved de offentlige broadcastere mistede fokus i 
forhold til deres public service opgave. Diskrepansen mellem den pålagte opgave og den aktuelle 
adfærd blev større og større uden, at Kommissionen skred ind. 
 
Kommissionen burde i stedet have fastlagt fælles regler for definitionen af public service opgaven 
og for hvordan denne blev tildelt operatørerne, og for hvordan den kunne finansieres. Den skulle 
således beslutte, hvad der inden for broadcasting kunne være public service, og hvad der ikke 

 
1215 EPC – European Publicers Council – omfatter store europæiske medieforetagender, der ved siden af printmedier 
også har interesser i brodcasting. Dansk medlem er Egmont-gruppen. 
1216 The Association of European Radios (AER) er en sammenslutning af private, kommercielle radiostationer i EU. 
1217 Findes her: http://www.epceurope.org/presscentre/archive/safeguarding_audiovisual_market_300304.pdf 
1218 Se Niende oversigt over statsstøtte i Den europæiske Union, KOM (2001) 403 endelig af 18. juli 2001, og State Aid 
Scoreboard, Spring 2003, KOM(2003) 225 af 30. april 2003. 
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kunne, og hvad der derfor kunne finansieres med offentlige midler. Det skete ikke, og dermed 
kunne den unfair konkurrence fortsætte. 
 
De kommercielle aktører henvendte sig i dén situation til Kommissionen med en række klager over 
særligt grelle eksempler på overfinansiering og krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter. Siden 
1992 er der indsendt 11 formelle klager til Kommissionen over forhold, der fordrejer konkurrencen. 
De drejer sig om uklare definitioner af opgaven, fravær af en uafhængig tilsynsmyndighed, 
overkompensation og krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter. 
 
Det centrale i behandlingen af disse klagesager er ifølge Hvidbogen, at der mangler en klar politisk 
vilje i en del af Kommissionen1219 og hos Medlemsstaterne til at gennemtvinge Traktatens 
statsstøtteregler i forhold til public service broadcasting. 
 
Rettens og Domstolens afgørelser angående anvendelse af artikel 87, stk. 1 og 86, stk. 2 har været 
klar inden for andre sektorer, hvor både public service og kommercielle aktiviteter har udfoldet sig, 
og dermed har der været et juridisk grundlag til at fastlægge den juridiske ramme, ACT, EPC og 
AER ønsker. I de andre sektorer har Kommissionen fastlagt overordnede rammer, men på 
broadcast-området har politisk pression vejet tungere end de forpligtelser, Traktaten pålægger 
Kommissionen på statsstøtteområdet. 
 
Kommissionen har således i en årrække ikke foretaget sig noget i de fleste klagesager. Hvidbogen 
opregner en lang liste med disse (s. 6 og uddybende på side 29-30). Denne liste med 14 sager må 
have været en øjenåbner for private og offentlige broadcastere, for nationale 
reguleringsmyndigheder og for mediepolitikere i Medlemsstaterne.  
 
Det var nemlig første gang, et sådant overblik blev skabt.  
 
Indtil 2007 var det meget vanskeligt at identificere klagesagerne og Kommissionens Beslutninger 
om public service brodcasting, fordi Konkurrencedirektoratets hjemmeside var rodet og ulogisk 
opbygget, ligesom den manglede en stor del af de oplysninger, der burde have været der. Faktisk 
skulle man, indtil der kom en kraftig forbedring af hjemmesiden og dens oversigt over sager engang 
i 2007, være fætter til Sherlock Holmes, for at finde bare nogle af de relevante oplysninger. 
 
Hvidbogen fortsætter med at opregne Rettens domme angående Kommissionens passivitet; domme 
der kom uventet for Kommissionen, således som konkurrence-kommissær Karel van Miert medgav 
i Parlamentet (citeret i afsnit 16.3)1220. Herefter fremhæves indholdet i Diskussions-Papiret fra 1998 
(jfr. afsnit 16.2), og dets kuldsejling tilskrives intens lobbyvirksomhed fra EBU, de offentlige 
broadcastere og Medlemsstaterne. 

 
1219 Jfr. uenigheden mellem van Miert og Bangemann, jfr. afsnit 16.2. 
1220 I tilknytning til publiceringen af Hvidbogen har den belgiske mediegruppe De Persgroep i sin Annual Report for 
2004 et interview med den tidligere konkurrencekommissær Karel Van Miert (1993-1999). Han oplyser her, at 
Kommissionen i starten af 1990erne faktisk ikke vidste, hvad den skulle stille op med de mange klager, idet den var 
usikker på, om PSB lå inden for dens kompetence. Han var derfor glad for retssagerne, fordi udfaldet kunne blive, at 
Retten fastslog, at Kommissionen havde magt til at beslutte i sagerne. Jeg citerer: “When some private broadcasters 
went to court to submit a complaint against the European Commission because it was not taking action in view of the 
fierce resistance from most governments, we were actually glad. Because the courts could then decide that the 
Commission did actually have the power to take action! Even so, everything has gone very slowly because of the 
resistance of the governments” (s. 42). Se  
http://www.persgroep.be/pdf/jvs2004_EN.pdf. 
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Men ACT, EPC og AER’s vigtigste ønske til Kommissionens fremtidige tilgangsvinkel til PSB 
tager afsæt i Altmark-dommen, især dens fjerde betingelse. Her ligger efter deres mening det 
juridiske grundlag for Kommissionens kommende Beslutninger, idet “Altmark has added a 
condition that the Commission did not refer to in its Communication, being that - in the absence of 
a public tender procedure - the compensation cannot exceed the costs of a well-run undertaking that 
is adequately equipped with the means to provide the public service” (s. 9). 
 
Dette mener Hvidbogen er en effektivitets-test, og kun hvis den bestås, kan en statslig ydelse 
undslippe kvalifikationen som statsstøtte. Og i modsat fald må Kommissionen skride ind, da i så 
fald foreligger et brud på artikel 87, stk. 1. 
 
Det fremgår direkte, at ACT, EPS og AER hermed mener, at statsstøtten ikke kan gøres forenelig 
ved anvendelse af artikel 86, stk. 2, hvis Altmark 1-4 ikke er opfyldt, og den bebrejder derfor 
Kommissionen, at den ikke har anvendt Altmark-dommen på denne måde i de tre sager, den ved 
Hvidbogens udsendelse havde truffet Beslutninger i (sagerne angående støtte til RAI, France 2 et 3 
og RTP). Der står på side 9: 
 
“Properly applied, Altmark provides the Commission with a clear methodology for considering 
State Aid matters when applied to the public funding of services of general economic interest. 
However, the Decisions taken so far in the broadcasting sector suggest that, rather than use Altmark 
to provide a single, combined interpretation of both articles 87.1 and 86.2 of the EC Treaty, the 
European administration has reinterpreted the Court’s ruling - maybe to avoid Member State 
opposition and the possible curbing of Commission powers in a sector considered to be politically 
strategic - and permitted public funding that does not comply with the four conditions established in 
Altmark, on the grounds that in such cases article 86.2 could be applied”. 
 
Dette er imidlertid en indvending, der ikke synes at tage hensyn til, at analysen via Atmark 1-4 ikke 
angår støttens forenelighed, men i stedet bruges til at afgøre, om der foreligger støtte1221.  
 
Hvidbogen kritiserer de offentlige broadcasteres praksis på følgende områder (s. 19): 
 
• De udsender programmer, der imiterer de private broadcasteres programmer. 
• Deres programstruktur (the schedule) er en afspejling af de privates. 
• De private operatører udsættes for en unfair konkurrence på reklamemarkedet. 
• De offentlige broadcastere hindrer udviklingen af multikanal tv og af indhold på Internettet ved at 
igangsætte initiativer, der dublerer den private sektors aktiviteter. 
• De programlægger seriøse udsendelser uden for prime time eller placerer dem på sekundære 
kanaler. 
• De igangsætter ’priskrige’ i forhold til rettigheder til populære programmer. 
• Endelig fisker de talenter fra de private producenter. 
 

 
1221 Også denne problematik – om forenelig statsstøtte kræver effektivitet af støttemodtageren - kom til at spille en 
betydningsfuld rolle i de mange retssager om TV 2, der forløb efter afhandlingens tidsafgrænsning. Spørgsmålet blev 
først afklaret med EU-Domstolens dom den 9. november 2017 i sagen C-657/15 P Viasat. Effektivitet er ikke noget 
krav til en public service broadcaster. Amsterdam-Protokollen spiller en central rolle i sagen. 
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Hvidbogen dokumenterer sin kritik af de offentlige brodcasteres praksis med eksempler hentet fra 
Storbritannien, Tyskland, Grækenland, Belgien, Østrig, Frankrig, Holland, Irland, Finland og Polen 
(s. 20-24). 
 
Afslutningsvis minder ACT, AER og EPC Kommissionen om, at den som “Traktatens vogter” har 
pligt til at tage umiddelbare skridt for at sikre en fair konkurrence i Europas audiovisuelle landskab: 
 
• Kommissionen bør korrekt og upartisk implementere Traktatens konkurrenceregler i forhold til 
den offentlige broadcasting-sektor, særligt artikel 87, stk. 1 og artikel 86, stk. 2, ganske som den 
tidligere har gjort det i andre sektorer. 
 
• Kommissionen bør behandle alle klager uden forsinkelser på en objektiv måde og i fuld 
overensstemmelse med principperne i Domstolens afgørelse i Altmark-sagen. 
 
• Kommissionen bør insistere på en fuldstændig implementering af Transparens-direktivet i alle 
Medlemsstater. 
 
Opsummerende: Da Kommissionen har accepteret dual finansiering hos de statslige broadcastere, 
kan der opstå krydssubsidiering, der hæmmer udviklingen af private aktører på dette vigtige 
marked. Derfor burde Kommission sikre, at de statslige public service-broadcasteren udelukkende 
blev finansieret af statsmidler, således som BBC, SVT og DR bliver det. Desuden bør der af 
Kommissionen fastlægges en fælles europæiske definition af, hvad der er public service, og hvad 
der ikke er. De gamle broadcastere bør via en statslig kontrol holdes fast på deres oprindelige 
opgave og ikke få lov til at imitere de nye private aktørers programpolitik. Og så bør der stilles krav 
til dem om effektiv drift. Endelig kritiseres Kommissionen for den omfattende og af Retten 
pådømte passivitet. 
 
Som det ses, indgår alle væsentlige dele af TvDanmarks kritik af TV 2 i denne Hvidbog. 
 
21.4.5.6. TV 2-beslutningen den 19. maj 2004 
Som indledning på denne analyse af Kommissionens Beslutning om statsstøtte til TV 2 i 1995-
20021222 vil jeg placere den i forhold til de to hovedspor, denne fortælling følger. 
 
Beslutningen blev truffet onsdag den 19. maj 2004. 
 
21.4.6.1. De to hovedspor 
I Danmark havde VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen på den stiftende generalforsamling 
den 17. december 2003 omdannet TV 2/Danmark til et aktieselskab med henblik på salg (se senere i 
afsnit 22.9.5.10). Folketingets flertal bag beslutningen bestod af Venstre, De Konservative og 
Dansk Folkeparti, der den 20. februar 2003 havde indgået den endelige aftale om salget (afsnit 
22.7.5), efter at to konsulentrapporter fra henholdsvis PricewaterhouseCoopers og Danske Bank 
havde forsikret, at et privat TV 2 ville være i stand til at leve op til public service-kravene.  
 
Der blev dog ikke straks foretaget noget udbud af aktierne i TV 2/Danmark A/S, formodentlig fordi 
regeringen ville vente på Kommissionens Beslutning, der ville følge senest 18 måneder efter, 

 
1222 C 2/2003 “KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. maj 2004 om Danmarks foranstaltninger til fordel for 
TV2/Danmark”, EUT 2006/L 85/1 af  23. marts 2006. 



 962 

Åbningsskrivelse var afsendt den 21. januar 2003. Bl.a. havde Danske Bank peget på denne 
statsstøttesag som en af risicifaktorerne ved salget (afsnit 22.7.5.5). 
 
Fortællingens EU-spor var i juli 2003 nået til den skelsættende Altmark-dom. Herefter var 
Kommissionens tøven ophørt (se afsnit 21.4.5), og den havde i efteråret 2003 truffet tre vigtige 
Beslutninger om ny statsstøtte til RAI, RTP og France 2 et 3. Disse havde vist, at ingen af 
støtteordningerne levede op til de fire Altmark-krav, hvorved alle Beslutninger i praksis endte med 
at analysere ordningerne som statsstøtteordninger.  
 
Med hensyn til EF-Domstolens holdning til effekten af brud på artikel 88, stk. 3 var tolkningen på 
dette tidspunkt den fra SFEI-dommen C-39/94 fra 11. juli 1996 (Sml. 1996, I-3547, jfr. afsnit 15.2), 
der havde fastholdt FNCE-dommen: 
 
“Den nationale ret er forpligtet til i sin endelige dom i en sådan sag [om brud på standstill-kravet i 
artikel 88, stk. 3] at sikre beskyttelse mod retsvirkningerne af, at en ulovlig statsstøtte bliver 
gennemført. Desuden kan denne afgørelse ikke anfægtes af Kommissionen. Kommissionens 
endelige beslutning om, at en støtte er forenelig med fællesmarkedet, indebærer nemlig ikke, at 
ulovlige gennemførelsesforanstaltninger efterfølgende lovliggøres (jf. FNCE-dommen, præmis 
16[1223]). 
 
Endelig fremgår det af den nævnte FNCE-dom, præmis 12, at når det fastslås, at en støtte er blevet 
ydet i strid med artikel 88, stk. 3, sidste punktum, skal det principielt medføre, at beløbet 
tilbagebetales i overensstemmelse med de nationale processuelle bestemmelser” (præmis 67-68, jeg 
fremhæver).  
 
Vinteren 2003-2004 var sidste del af Prodi-kommissionens embedsperiode. 
Konkurrencekommissær var Mario Monti, der havde siddet på posten siden 1999. Han var  ikke 
kendt for nogen hård linje over for public service-brodcastere. Alle sager om public service 
broadcasting var endt med en positiv Beslutning. Monti kunne endvidere ikke fremvise 
imponerende resultater, når det gjaldt tilbagesøgning af ulovlig og/eller uforenelig statsstøtte. Set 
fra TV 2’chefkontor på Kvægtorvet og fra Kulturministerens hjørnekontor ved Holmens Kanal 
måtte alt ånde fred og ingen fare på trods af Åbningsskrivelsen. 
 
21.4.6.2. Forløbet fra Åbningsskrivelsen i januar 2003 til Beslutningen i maj 2004 
Åbningsskrivelsen blev offentliggjort den 14. marts 2003 (EUT 2003/C 59/2-13) og interesserede 
parter havde derfor indtil den 14. april 2003 + afstandsdage til at komme med bemærkninger. Jeg 
har gennemgået Åbningsskrivelsens indhold i afsnit 21.4.4. 
 
De danske myndigheder indsendte bemærkninger til Kommissionen den 24. marts 2003 ved 
dokumentet “Regeringens besvarelse af Europa-Kommissionens skrivelse af 21. januar 2003 
(C(2003)33 fin) vedrørende statsstøttesag C-2/2003 (ex NN 22/2002) – Danmark. Statslig 
finansiering af det offentlige danske TV-selskab TV2 via licensafgifter og andre foranstaltninger”. 
Det er hoveddokumentet i besvarelsen1224 , og det følger nøje den struktur, Kommissionens havde 
anvendt i Åbningsskrivelsen. 
 

 
1223 Dette er Dom	af	21.9.1991,	i	sag	C-354/90	FNCE,	Sml.	1991,	I-5505. 
1224 Aldrig offentliggjort. J. Nr. som de tidligere dokumenter i sagen, 2002.7202-4. I FM’s arkiv. 
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Der er endvidere13 bilag og en række underbilag. Det er dels gamle skrivelser, der blev indsendt af 
Danmark op til Kommissionens Åbningsskrivelse (jfr. afsnit 21.4.3.6-8). Dels en redegørelse for 
lovgivningen om radio- og tv-virksomhed, herunder kopi af den første medieaftale fra den 11. 
december 1991 (se afsnit 13.6) og aktstykke 72 fra 29. november 2000, der fastlægger licensen til 
TV 2 i perioden 2001-2004. Endelig havde TV 2 selv fremlagt en omfattende redegørelse for sin 
prissætning på tv-reklamemarkedet. 
 
De mest interessante bilag er bilag 11 og bilag 12. Nr. 11 er ”Konsulentundersøgelse fra KPMG C. 
Jespersen Management A/S i 1995”. Det er den makroøkonomiske analyse, Medieudvalget fik lavet 
parallelt med Regnegruppens arbejde, jfr. afsnit 13.16.1. Og nr. 12 er “Konsulentundersøgelse fra 
KPMG Consulting i 1999”, nemlig “TV 2’s indtægtsmuligheder på reklamemarkedet fra 1999 til 
2004”, dvs. resultatet af de nye regnedrenges arbejde i sommeren 1999, jfr. afsnit 18.9.1. 
 
Ud over Kongeriget Danmark indsendte TvDanmark bemærkninger den 14. april 2003, de 
kommercielle europæiske tv-virksomheders lobbyvirksomhed, ACT, gjorde det den 14. april og de 
to spanske kommercielle tv-stationer Antena 3 TV og Gestevisión Telecinco (der i marts 1993 
havde indsendt den allerførste klage til Kommissionen) den 16. april. Viasat trådte ind i sagen med 
bemærkninger den 14. april 2003. I alt sendte fem interesserede parter bemærkninger. 
 
Kommissionen havde herefter kontakt med klageren TvDanmark den 15. december og 6. januar 
2004 via brev og ved møde den 17. december 2003. Det ses således, at en klager i Den formelle 
Undersøgelsesprocedure kan blive inddraget i større omfang end blot ved at indsende 
bemærkninger inden for tidsfristen 
 
Kommissionen sendte de indkomne bemærkninger og de andre oplysninger til de danske 
myndigheder. Der blev derefter den 9. februar 2004 holdt et møde mellem Generaldirektoratet for 
konkurrence og Danmark, og den 15. marts 2004 sendte de danske myndigheder Danmarks 
officielle svar på de indkomne bemærkninger tilbage til Kommissionen. De danske myndigheder 
må derfor i starten af 2004 have haft en fornemmelse af, hvor det bar hen.  
 
Alligevel udtalte Jens Rohde i Folketinget den 5. februar 2004: 
 
“[Salget af TV 2] kører fuldstændig, som det er planlagt, men det er jo kendt for enhver, at der er en 
sag om statsstøtte, som vi jo meget gerne vil have afklaret, inden vi ruller processen helt videre, og 
det skyldes ganske enkelt, at det giver os nogle bedre politiske handlemuligheder. Det vil være sund 
fornuft, hvis det kan lade sig gøre, at kommissionen kan blive færdig. Og der lægger regeringen 
pres på kommissionen, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sige til dem, at nu må de altså gerne 
færdigbehandle sagen, så processen kan rulle videre. Men der er intet nyt i det; vi vidste jo godt, at 
den kom. Så tingene kører fuldstændig som planlagt”. 
 
I det følgende gennemgår jeg Kommissionens Beslutning af 19. maj 2004 efter den systematik, 
Kommissionen anlagde i afsnit 21.4.5. Jeg inddrager løbende i systematikken de bemærkninger, der 
blev fremlagt af klageren og andre interesserede parter, og de svar, Danmark fremsendte i 
besvarelsen til Kommissionen. 
 
21.4.6.3. Statsmidler 
Det første punkt i Kommissionens analyse af foreneligheden af en statsstøtteordning er naturligvis 
at fastslå hvilke statsmidler, der er stillet til rådighed for støttemodtageren. Under de forhandlinger, 
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der gik forud for Åbningsskrivelsen (jfr. afsnit 21.4.3.6-8), var der ingen væsentlig uenighed 
mellem Danmark og Kommissionen. Derfor var følgende accepteret som statsmidler: fritagelse for 
selskabsskat, rentefritagelse på etableringslån, statsgaranti på driftslån, overførsel af midler fra 
Radiofonden og vederlagsfri rådighed over sendefrekvens (jfr. tabel 21.1 og tabel 5 i 
Åbningsskrivelsen).  
 
Danmark havde anført, at de midler, der var tilbage i TV 2-fonden ved dens nedlæggelse ved 
udgangen af 1996, alene bestod i overskud fra salg af reklameplads, og at de derfor ikke udgjorde 
statsmidler. Kommissionen var ikke enig og havde i Åbningsskrivelsen anset dem for statsmidler 
(jfr. tabel 5 i Åbningsskrivelsen; se også argumentationen i denne afhandlings afsnit 10.2 - 
Finansiering). Danmark havde i sit svar på Åbningsskrivelsen anerkendt, at indtægter fra 
reklamesalg ikke var en del af løsning public service-opgaven, men at der var tale om kommercielle 
indtægter. Spørgsmålet var derfor, hvilken status midlerne i TV 2-fonden havde? De kom jo dels 
som licens, dels som overskud fra drift af TV 2/Reklame A/S. 
 
Danmark var i mellemtiden mellem Åbningsskrivelsen og afsendelse af sit svar den 24. marts 2003 
blevet opmærksom på dommen i PreussenElectra-sagen fra den 13. marts 2001 (jfr. afsnit 19.2), og 
mente derfor, at licens ikke var statsmidler. Staten havde ikke kontrol med licensen, der blev 
opkrævet af DR og sendt direkte til TV 2 uden om statskassen. Kommissionen afviser 
argumentationen i pkt. 59. DR var under statens kontrol og opkrævende derfor licens på statens 
vegne. Hvis licensbetalerne nægtede at betale, blev licensen indkrævet efter regler for inddrivelse af 
skatter og andre statslige tilgodehavender. Desuden var det Kulturministeren, der bestemte 
størrelsen på det beløb, der skulle overføres fra TV 2-fonden til TV 2. Staten havde således hele 
tiden kontrol med licensmidlerne, og de udgjorde derfor statsmidler. Resultatet af Kommissionens 
analyse blev da, at alle licensmidler, der var tilgået TV 2 siden 1988, var statsmidler, og at TV 2-
fonden udelukkende indeholdt statsmidler. Sagen var dog ikke afgjort hermed, idet spørgsmålet 
senere indgik i TV 2’s anke til Retten i Første Instans af Kommissionens 2004-Beslutning, jfr. 
afsnit 22.10.3. Her fastholdt TV 2, at de penge, der fandtes i TV 2-fonden ikke alle var statsmidler. 
Dette spørgsmål blev derefter behandlet i Rettens dom den 22. oktober 2008 som sag T-309/04, 
igen i Kommissionens Beslutning den 20. april 2011 (sag SA.12417 State funding of 
TV2/Denmark), derefter i endnu en dom i Retten den 24. september 2015 (sag T-674/11) for 
endelig at blev afgjort i Domstolens domme den 9. november 2017 i de to sager C-656/15 P og C-
657/11 P, jfr. fremstillingen i afsnit 0.18.   
 
I sit brev af 4. juli 2002 (jfr. afsnit 21.4.3.6) havde Danmark anført, at rådighed over en 
landsdækkende sendemulighed udgjorde en fordel, der følgelig måtte opfattes som anvendelse af 
statsmidler, men at det ikke var muligt at værdisætte den. I sin svarskrivelse på Åbningsskrivelsen 
anførte Danmark, at TV 2 havde betalt frekvensafgift som alle andre, men at selve rådigheden over 
et landsdækkende frekvenssæt stadigvæk ikke kunne værdisættes. TvDanmark havde i sin 
svarskrivelse til gengæld fastholdt, at den netværksafgift, som alene TvDanmark betalte, udgjorde 
en fordel for TV 2, og ACT, Antena 3 TV og Telecinco havde i deres svar anført, at EU’s 
neutralitetsprincip i relation til sendemuligheder måtte medføre, at afgiften skulle pålægges enhver 
form for frekvensnetværk. Der er altså tale om to former for afgifter: frekvensafgift og 
netværksafgift. Kommissionens slår i sin Beslutning disse to sammen og beregner fordelen for TV 2 
som forskellen mellem den frekvensafgift TV 2 har betalt, og den netværksafgift, TvDanmark 
betalte, jfr. tabel 2 i Beslutningen. Værdien blev 70,2 mio. kr. 
 
21.4.6.4. Selektivitet og konkurrencefordrejning 
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Dette punkt overstås hurtigt. De nævnte statsmidler giver alle TV 2 en økonomisk og finansiel 
fordel, der fritager virksomheden for nogle af de byrder, der normalt følger med driften. 
Konkurrenterne får ikke de samme fordele, og ordningen er selektiv og fordrejer konkurrencen. 
 
21.4.6.5. Er der tale om en fordel? 
Efter, at Danmark og de interesserede parter havde indsendt deres bemærkninger til 
Åbningsskrivelsen i tidsrummet 24. marts 2003 til 16. april 2003, var der faldet dom i 
Altmarksagen den 24. juli 2003, jfr. gennemgangen af denne dom i afsnit 21.3. Dommen angik især 
spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved en fordel ved levering af tjenester af almindelig 
økonomisk interesse. 
 
Den 12. september 2003 svarede Danmark1225 på de bemærkninger, der var fremkommet fra 
TvDanmark, ACT, Antena 3 TV, Gestevisión Telecinco og Viasat (jfr. afsnit 21.4.6.2), og som 
Kommissionen havde sendt til udtalelse. Ved den lejlighed tog Danmark også stilling til Altmark-
dommen.  
 
Danmark mente for det første, at Altmark-dommen bekræftede Ferring-dommens 
kompensationsbetragtning. Dernæst, at den ikke kunne anvendes på public service broadcasting, der 
var et specialtilfælde af tjenester af almindelig økonomisk interesse, jfr. Amsterdam-Protokollen. 
Og hvis Kommissionen alligevel ville bruge dommen, kunne den ikke opstille skrappere betingelser 
for godkendelse af statens finansiering end de, der var i 2001-Meddelelsen. Endvidere anførte 
Danmark, at det var umuligt på forhånd at opstille en præcis beregning af, hvad det ville koste at 
opfylde mandatet, da Kommissionen havde accepteret en bred definition af public service-opgaven.  
I øvrigt kunne Altmark-dommen slet ikke anvendes, når det ex post skulle afgøres, om en 
finansieringsordning var tilladelig, da Altmarkkriterierne var formuleret, så det på forhånd, dvs. før 
ordningen blev sat i værk, kunne afgøres, om en finansieringsordning skulle behandles efter 
statsstøttereglerne. Og Danmark afsluttede sin argumentation med at henvise til, at hvis 
Kommissionen insisterede på at anvendes Altmark-kriterierne, så havde Danmark opfyldt dem. Der 
var kun ét kriterie, der kunne stilles spørgsmål ved, nemlig som nævnt beregning af 
nettoomkostningerne og fastlæggelse af den statsslige kompensation. Her henviste Danmark til, 
hvad der tidligere var oplyst om, hvordan dette skete, nemlig i tilknytning til indgåelse af de 4-årige 
medieaftaler, hvor licensens størrelse blev lagt fast på basis af en analyse af reklamemarkedet, 
andre indtægtskilder og finansieringsbehovet i de kommende år, jfr. afsnit 21.4.4 Og i skrivelsen fra 
20. marts 2003 havde Danmark oplyst, at i den proces var de konsulentundersøgelser, der var 
gennemført i 1995 og 1999 (jfr. afsnit 13.16.1 og 18.9.1) inddraget “for at give regeringen og 
Folketinget et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med fastlæggelse og fordeling af 
licensmidler ved de mediepolitiske forhandlinger” (pkt. 165 i skrivelsen). De to konsulentrapporter 
var som nævnt bilagt skrivelsen fra 20. marts 2003. 
 
Hvis Danmark havde ret i, at Altmark-kriterierne var overholdt, var der følgelig ikke tale om 
statsstøtte, men om kompensation for levering af public service brodcasting. Herved ville sagen 
falde sammen for Kommissionen, klageren TvDanmark og de andre interesserede parter. 
 

 
1225 “Regeringens kommentar til de bemærkninger, som interesserede parter har afgivet til Europa-Kommissionens 
skrivelse af 21. januar 2003 (C(2002)33 fin) vedrørende statsstøttesag C-2/2003 (ex NN 22/2002) – Danmark. Statslig 
finansiering af det offentlige danske TV-selskab TV 2 via licensafgifter og andre foranstaltninger” af 12. september 
2002”. Dokumentet skaffet via aktindsigt. I FM’s arkiv. 
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Kommissionen vælger imidlertid ganske som den gjorde i sagerne C 62/1999 RAI, C 85/2001 RTP 
og C 60/1999 France 2 og France 3 (jfr. afsnit 21.4.5.1-4) at afvise Danmarks mange argumenter 
ganske kortfattet.  Altmark 2 og Altmark 4 er ikke overholdt. Jeg citerer: 
 
“For det første er de kriterier, der er grundlaget for beregningen af kompensationen, ikke fastlagt på 
forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde. Kompensationen fastlægges i en medieaftale 
gældende for fire år, og der er ikke noget offentligt tilgængeligt budget, der skaber en forbindelse 
mellem kompensationen og ydelsen. Desuden modtager TV2 en række fordele, der ikke er 
gennemsigtige (skattefritagelse, renteafkald osv.). For det andet er TV2 ikke blevet udvalgt som 
public service-fjernsynsforetagende på grundlag af et udbud, og der er ej heller foretaget nogen 
analyse for at sikre, at kompensationens størrelse fastsættes på grundlag af en analyse af de 
omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med 
produktionsmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have haft ved 
at opfylde forpligtelserne, under hensyntagen til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig 
fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne” (pkt. 71). 
 
Som det ses foretager Kommissionen ikke nogen reel undersøgelse af, om Altmark 2 og Altmark 4 
er overholdt, ganske som den heller ikke gjorde det i sagerne om RAI, RTP og France 2 og 3 (jfr. 
afsnit 21.4.5). Også dette punkt skulle senere blive centralt i de retssager om Danmarks finansiering 
af TV 2, der blev gennemført efter denne afhandlings tidsafgrænsning. I sin anke over denne 
Kommissionsbeslutning, der blev sendt til Retten i Første Instans i sommeren 2004 (jfr. afsnit 
22.10.3), anførte TV 2 igen, at Altmark 2 og 4 var opfyldt. TV 2 henviste til den måde, statsstøttens 
størrelse var beregnet på. Størrelsen af den kompensation, som TV 2 havde behov for, var lagt fast 
på grundlag omfattende økonomiske analyser i 1995 og 1999, udarbejdet af uafhængige eksperter i 
en arbejdsgruppe, hvori TV 2’s konkurrenter har deltaget. TV 2 henviser her til Medieudvalgets 
beregninger (afsnit 13.16.1) og til beregningerne i den nye Regnegruppe (afsnit 18.9.1). Disse var 
som nævnt vedlagt Danmarks svar af 20. marts 2003 på Åbningsskrivelsen (jfr. afsnit 21.4.6.2). 
Kommissionen burde have inddraget disse i sin 2004-Beslutning. I den senere dom i sagen, T-
309/04 TV 2 af 28. oktober 2008, tilsluttede Retten sig TV 2’s argumentation og annullerede på 
bl.a. det grundlag Kommissionens 2004-Beslutning. Men spørgsmålet var ikke hermed afgjort, se 
afsnit 0.18 i Indledningen. 
 
21.4.6.6 Påvirkes samhandlen? 
Punktet er ikke kontroversielt. TV 2 var medlem af EBU og deltog i Eurovisions-samarbejdet, 
købte programmer og programkoncepter på det internationale marked, og via konkurrencen på tv-
reklameområdet med bl.a. TV 3 og TV 3+, der var lokaliseret i London, påvirkede det samhandelen 
mellem Medlemsstaterne. 
 
Konklusionen er derfor, at TV 2 i perioden 1995-2002 modtog statsstøtte. Alle foranstaltningerne til 
fordel for TV 2 er truffet efter, Danmark blev medlem af De Europæiske Fællesskaber, og der er 
derfor tale om ny statsstøtte. 
 
21.4.6.7. Forenelighed efter artikel 86, stk. 2  
Herefter skal Kommissionen undersøge, om statsstøtte til TV 2 kan anses for forenelig efter artikel 
86, stk. 2, der omhandler tjenester af almindelig økonomisk interesse, jfr. den fremgangsmåde, der 
er beskrevet i afsnit 16.10 og 21.4.5. Det første spørgsmål angår definition af opgaven. 
 
21.4.6.7.1. Definition 
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Danmark havde anført, at hele TV 2’s programflade udgjorde public service broadcarsting. 
Kommissionen havde tidligere sat spørgsmålstegn ved forpligtelsen til at støtte dansk 
filmproduktion, men accepterede det nu på linje med Beslutningen i sagen C 85/2001 RTP, jfr. 
afsnit 21.4.5.2. Og selv om definitionen i loven var kvalitativ og ret bred, fandt Kommissionen som 
forventet, at den var i overensstemmelse med 2001-Meddelelsen. 
 
TvDanmark havde tidligere forsøgt sig med en påstand om, at ikke alle TV 2’s programmer lå inden 
for definitionen af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse (jfr. afsnit 21.4.3.2). Både 
TvDanmark/SBS og Viasat ankede sidenhen Kommissions Beslutning med den begrundelse, at det 
var en fejl, at Kommissionen havde godkendt en bred definition. Dette blev senere i sagen T-309/04 
TV 2 mod Kommissionen af 28. oktober 2008 grundig undersøgt af Retten i Første Instans i præmis 
90-125, og da denne problematik – omfanget og definitionen af, hvad der kan være public service 
broadcasting – ikke alene står centralt i TV 2-sagen, men også i danske myndigheders senere 
overvejelser om størrelsen på public service broadcasting1226 og danske dagblades gentagende 
klager over omfanget af DR’s aktiviteter1227, skal jeg behandle spørgsmålet udførligt. 
 
SBS mente i stævningen, at public service-virksomhed alene kan dække programmer, der ikke er 
rentable, i det mindste hvis virksomheden er dualt finansieret, idet den uundgåeligt ville anvende 
den omfattende statsstøtte til at dumpe reklamepriserne. Dette er et ekko af Diskussionspapirets 
synspunkter, jfr. afsnit 16.2. Ved at TV 2’s forpligtelser endvidere er defineret ud fra de formål, de 
forfølger, overlader Danmark TV 2 et skøn for så vidt angår midlerne, og derved kan TV 2 lade en 
hvilken som helst aktivitet falde ind under sin virksomhed. Og ved at betragte hele programfladen 
som public service, bliver det heller ikke muligt at fastslå, hvad der er “ekstra omkostninger” ved at 
udføre tjenesten. Men det er en betingelse i statsstøttesager, at det kun er de omkostninger, som 
virksomheden “normalt ikke ville have haft”, der kan kompenseres, jfr. RTP-Beslutningen i afsnit 
12.7.4-6, FFSA-dommen i afsnit 16.1.2 og danske embedsmænds overvejelser i afsnit 17.11.4.  
 
Viasat mente, at en væsentlig del af TV 2’s programmer ikke adskilte sig fra det, Viasat sendte. 
Kommissionen burde have foretaget en sammenligning mellem TV 2’s og Viasats programflader og 
herved identificeret de programmer, der havde et public service-indhold. Kun disse kunne 
finansieret med statsmidler. 
 
Retten i Første Instans anførte først i dommen, at der ikke kan rejses tvivl om Medlemsstaternes ret 
til at definere opgaven i brede vendinger med henvisning til, at virksomheden er dualt finansieret. 
Hvis der kunne rejses en sådan tvivl, ville det betyde, at omfanget og definitionen af tjenester af 
almindelig økonomisk interesse blev bestemt af deres finansiering. Men en sådan tjeneste defineres 
efter de formål, den skal opfylde, og ikke ud fra de midler, der skal sikre leveringen. 
 
Når det gjaldt påstanden om, at et dualt finansieret selskab alene burde udsende ikke-rentable 
programmer, idet det modsatte ville føre til prisdumping på reklamesalget, forkastede Retten 
synspunktet, da det alene bygger på antagelser. Der var højest tale om en risiko, som 
Medlemsstaterne skal undgå, og som Kommissionen skal undersøge og muligvis sanktionere. Det 
angår ikke definitionen, men spørgsmålet om krydssubsidiering. 
 

 
1226 Se f.eks. VLAK-regeringens medieaftale med Dansk Folkeparti for 2019-2023 og den tilknyttede public service-
kontrakt med DR for 2019-2023. 
1227 Se f.eks. Danske Dagblades Forening (2008). “I konkurrence med staten. DR truer dagbladene på nettet”. 
Svendborg: Svendborgtryk.dk, og Danske Medier (2014): “Plads til private medier”. Svendborg: Svendborgtryk.dk 
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Spørgsmålet, om den statslige finansiering alene kunne omfatte “de ekstra omkostninger”, har jeg 
tidligere behandlet i afsnit 21.3.1, hvor jeg viste, at Altmark-dommen ikke indskrænker sig til, at 
det kun er disse, der kan kompenseres, men at det er “de faktiske omkostninger” ved levering af 
tjenesten, der er grundlag for beregningen. Kommissionen havde imidlertid i sin 2001-Meddelelse 
skrevet, at “det [kan] være rimeligt med en kompensation, så længe [opgaven] medfører 
ekstraomkostninger, som public service-selskabet normalt ikke ville have haft” (pkt. 44). Retten 
anfører, at dette ikke kan opfattes som om, der skulle være omkostninger, der “ikke er ekstra”, og at 
dette derfor skulle udelukke en bred definition af tjenester af almindelig økonomisk interesse. 
Medlemsstaterne kunne følgelig ikke finansiere de samlede omkostninger ved levering af tjenesten. 
Retten skriver videre, at hvis det kun var “det ekstra”, der måtte finansieres af staten, ville public 
service-virksomheder, der alene var finansieret af statsstøtte (som f.eks. DR), ikke kunne eksistere, 
da det “ikke ekstra” i så fald ikke kunne finansieres. Formuleringen i pkt. 44 udtrykker ifølge 
Retten alene kravet om forholdsmæssighed, der kan anvendes på alle definitioner af en public 
service-opgave – både smalle og kvantitative samt brede og kvalitative.  
 
Konklusionen er derfor, at Medlemsstaterne har kompetence til at definere public service 
broadcasting på en bred og kvalitativ måde, og at finansieringen via reklamemidler og statsstøtte 
kan godkendes. 
 
Det næste, Retten skal undersøge, er da, om Danmarks konkrete definition af TV 2’s opgave er i 
overensstemmelse med EU-retten.  
 
Retten gengiver først det centrale i definitionen af TV 2’s opgave. Det er via fjernsyn, radio og 
internet at sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende 
nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes 
kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på 
hensynet til informations- og ytringsfriheden. Og herefter citerer jeg omfattende Rettens centrale 
argumentation: 
 
“Det er korrekt, at den definition, de danske myndigheder har anvendt, er bred, idet den på grund af 
sin i det væsentlige kvalitative karakter overlader det til tv-selskabet frit at fastsætte sin 
programflade, men den lever ikke op til sagsøgernes anbringende om manglende præcision. TV2’s 
mandat er tværtimod helt klart og præcist: at sikre den danske befolkning et bredt udbud af tv-
programmer med vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. 
 
For så vidt som sagsøgerne [SBS og Viasat] med anbringendet om manglende præcision ønsker at 
anfægte den frihed, som de danske myndigheder har overladt TV2 ved den konkrete fastlæggelse af 
programfladen, skal det bemærkes, at det på ingen måde er unormalt, tværtimod, at et public 
service-tv-selskab har redaktionel uafhængighed i forhold til den politiske magt ved det konkrete 
valg af programmer, naturligvis under forudsætning af, at de kvalitative krav, som er stillet til 
selskabet i dets egenskab af operatør med ansvar for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 
med hensyn til radio- og tv-virksomhed, overholdes. I denne forbindelse er det med rette, at EBU, 
som er intervenient til støtte for Kommissionen, har understreget vigtigheden af den redaktionelle 
uafhængighed af public service-radio- og tv-virksomhed i forhold til de offentlige myndigheder for 
bevarelsen af ytringsfriheden, en ytringsfrihed, som i artikel 11 Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, proklameret i Nice den 7. december 2000 (EFT C 364, s. 1), og artikel 
10 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, defineres som »meningsfrihed og 
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frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig 
myndighed og uden hensyn til landegrænser«” (dommens præmis 117-118). 
 
ACT, Antena 3 TV og Telecinco havde angrebet definitionen på en lidt anderledes måde end SBS 
og Viasat, idet de hævdede, at TV 2 og TvDanmark var pålagt de samme forpligtelser, og at staten 
derfor ikke kunne anse TV 2’s forpligtelser som public service broadcasting uden samtidigt at gøre 
det i forhold til de forpligtelser, TvDanmark havde. TvDanmark burde derfor også have statsstøtte. 
 
Ifølge den da gældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (LBK nr. 701 af 15. juli 2001) skulle 
stationer med tilladelse til networking dagligt sende mindst en time lokalt produceret nyheds- og 
aktualitetsprogrammer eller andre programmer med udgangspunkt i lokalsamfundet. Desuden 
skulle en væsentlig del derudover være danskproducerede eller produceret for et dansk publikum. 
Og endelig skulle der afsættes sendetid til ikke-kommercielle, ideelle tv-programvirksomheder (§ 
50a). Kommissionen afviser dette argument ved at skelne mellem betingelser for at opnå en 
sendetilladelse, og pålæg af en opgave af almindelige økonomisk interesse. Det er forsvarligt, at 
Medlemsstaterne kræver visse mindstekrav opfyldt for at opnå sendetilladelsen, men det er klart, at 
de detaljerede forpligtelser, der er påkagt TV 2 i vedtægten, er mere vidtgående end de 
mindstekrav, TvDanmark skal opfylde for at bevare sendetilladelsen. 
 
Kommissionen er derimod i Beslutningen mere kritisk, når det gælder TV 2’s forpligtelser til via 
Internettet at tilvejebringe “nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning” 
(pkt. 88). Kommissionen havde i 2001-Meddelelsen (jfr. afsnit 16.10) anerkendt, at public service-
opgaven kan omfatte onlineinformationstjenester, hvis de opfylder de samme demokratiske, sociale 
og kulturelle behov i samfundet som traditionelle programtjenester. Herefter skelner 
Kommissionen, som Danmark også havde gjort det i sine breve, mellem kommercielle 
Internettjenester og public service-internettjenester. Information til brugerne af Internettet om TV 
2’s tv-programmer godkendes som del af public service-opgaven, men de dele, der tilbyder 
interaktive produkter til dækning af individuel efterspørgsel som f.eks. spil og chat rooms, “der ikke 
adskiller sig fra tilsvarende kommercielle produkter”, kan ikke godkendes som tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse. Det er dækning af individuel efterspørgsel og opfylder derfor ikke 
samfundets demokratiske, sociale og kulturelle behov (pkt. 92). 
 
Her er altså to argumenter i spil. Det første angår forskellen mellem individuelle og 
samfundsmæssige behov. Opfyldelse af individuelle behov afvises som del af public service-
forpligtelsen, men det forklares ikke nærmere, hvordan der kan skelnes mellem disse to typer af 
behov. Det andet argument synes at rumme en antagelse af, at for at en tjeneste skal anses for public 
service broadcasting, skal den adskille sig fra kommercielle aktørers tjenester. Argumentet er helt 
centralt i f.eks. de kommercielle aktørers store angreb på Kommissionens praksis i Hvidbogen fra 
marts 2004 (jfr. afsnit 21.4.5.5). Kommissionen havde tidligere forholdt sig vaklende til 
problematikken. I Beslutningen om statsstøtte til Kinderkanal og Phoenix fra 1999 (jfr. afsnit 16.4) 
havde Kommissionen set på, om de karakteristika, disse to kanaler besad, kunne genfindes i de tv-
kanaler, der udbydes af private aktører. Den samme betragtning genfindes i den næsten samtidige 
Beslutning om statsstøtte til BBC News 24 (jfr. afsnit 16.6). Imidlertid angår de nævnte 
karakteristika ikke alene programmerne, men også deres finansiering. Da Kinderkanal, Phoenix og 
BBC News 24 ikke var finansieret på kommercielle præmisser, fandtes der (naturligvis) ingen 
tilsvarende kanaler på det kommercielle marked. I 2001-Meddelelsen godkender Kommissionen en 
bred definition i forlængelse af Protokollen og Reprimanden (jfr. afsnit 16.10.6), og det undersøges 
herefter ikke i de efterfølgende Beslutninger, om de programmer og tjenester, der indgår i definition 
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af public service-opgaven findes på det kommercielle marked – jfr. beslutninger om RAI, RTP og 
France 2 og France 3 (afsnit 21.4.5.1-4). 
 
Bag denne vaklen gemmer der sig en principiel forskel i synet på legitimiteten af statsstøtten til 
public service broadcasting. I 1995-96 havde både Det Europæiske Råd og Kommissionen arbejdet 
hen imod at indplacere tjenester af almindelig økonomisk interesse ikke som et middel, men som et 
mål for fællesskabet i den kommende Traktat, jfr. afsnit 12.9.1-2. Kommissionen skrev således: 
 
“Medlemsstaterne [har] frihed til at definere, hvad de forstår ved forsyningspligtydelser, og til at 
bevilge de særlige eller eksklusive rettigheder, der er nødvendige for at sikre de pågældende 
virksomheder disse opgaver, regulere deres forvaltning og eventuelt, i overensstemmelse med 
traktatens artikel 86, tilse, hvorledes de finansieres”. Og videre: “Grundlaget for [almene 
tjenesteudbud] er et ønske om at stille kvalitetsservice til rådighed overalt til en for alle 
overkommelig pris. […] Det princip, der ifølge Kommissionen skal gælde for almene 
tjenesteudbud, er følgende: lighed, almengyldighed, kontinuitet og smidighed, og følgende 
retningslinjer bør gælde: gennemsigtig forvaltning, prissætning og finansiering; kontrol, som 
udføres af uafhængige instanser. Selv om alle disse kriterier ikke altid er opfyldt på nationalt plan, 
har fastsættelsen af dem ved hjælp af det europæiske princip om alment tjenesteudbud ført til en 
udbygning af forsyningspligtydelserne” (tidligere citeret i afsnit 12.9.2).  
 
Det, der her er tale om, er levering af tjenester af almindelig økonomisk interesse af hensyn til 
almenvellet. Og uden skelen til, om de kan eller bliver leveret af private aktører på et kommercielt 
grundlag. Jfr. også Amsterdam-Protokollens udsagn om, at public service broadcasting hænger 
sammen med nødvendigheden af at bevare mediepluralismen (afsnit 16.1.4)  I modsætning hertil 
står princippet om markedsfejl. Dette er fremført således af Kommissionen den 17. oktober 2001: 
 
“Markedet er i sig selv - også uden indgriben - godt til at sikre et udbud af mange 
forsyningspligtydelser til mange mennesker. Sommetider formår markedet dog ikke at opfylde de 
ønskede samfundsmæssige målsætninger, hvilket betyder, at der på markedet opstår et underskud af 
tjenesteydelser. Det kan for eksempel skyldes, i) at den enkelte eller markedet ikke foretager en reel 
værdisættelse af alle fremtidige fordele, eller af ydelsens værdi for samfundet som helhed (f.eks. 
med hensyn til uddannelse), ii) at samfundet ønsker at fremme, at der ydes og anvendes "basale 
individuelle goder"[1228] og "fællesgoder"[1229], såsom museer, eller iii) at samfundet stræber efter 
at sikre, at alle borgere - også de fattigste - kan få adgang til visse ydelser af en tilstrækkelig høj 
kvalitet. I sådanne tilfælde kan der være behov for, at den offentlige sektor griber ind” 
(Kommissionens Rapport til Det Europliske Råd i Laeken (KOM(2001) 598 af 17. okt. 2001).  
 
Her er pointen, at staten kun iværksætter almene tjenester, når markedet ikke formår det. Som 
nævnt var dele af Kommissionen, Det europæiske Råd og Europa-Parlamentet i perioden 1995-
1999 meget imødekommende i forhold til, at Medlemsstaterne kunne levere tjenester af alminelig 
økonomisk interesse til borgerne, jfr. afsnit 12.9 og første del af kapitel 16. I tiden efter rapporten til 
Det Europæiske Råds møde i Laeken, der netop er citeret, begyndte princippet om markedsfejl at få 

 
1228 Engelsk: merit goods , dvs. goder som alle har krav på: f. eks. rent vand og luft, uddannelse, sundhedspleje. “Merit 
goods” er ikke helt det samme som tjenester af almindelig økonomisk interesse. Merit goods er tjenester, som staten 
ønsker at borgerne skal anvende af hensyn til det fælles vel på langt sigt, og som tilbydes for at opveje markedsfejlen. 
Tjenester af almindelig økonomisk interesse har ikke udgangspunkt i markedsfejlen, men i ønske om at garantere 
borgerne muligheden for at anvende visse tjenester, uanset om disse kan leveres af markedet eller ej. 
1229 Engelsk: club goods. 
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en mere og mere fremtrædende plads i Kommissionens overvejelser. Ingen af de to principper har 
dog nogensinde været totalt dominerende, Kommissionens tilgangsvinkel har altid været resultat af 
en politisk kamp mellem tilhængere af socialstaten og tilhængere af minimalstaten. 
 
Men – som det fremgik af den ovenstående gennemgang af dommen T-309/04 i TV 2-sagen, var 
Retten i Første Instans ikke altid enig med Kommissionen i tolkningen af, hvad en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse kunne være. Retten lagde større vægt på hensynet til almenvellet 
end til konkurrencen. 
 
21.4.6.7.2. Mandat 
Opgaven at levere public service brodcasting var efter Kommissionens opfattelse korrekt overdraget 
til TV 2 via Radio- og fjernsynsloven og Vedtægten for TV 2. Kommissionen mener som det også 
fremgik af 2001-Meddelelsen, at “det [er] ønskeligt, at der findes en passende tilsynsmyndighed”, 
der kan påse, at opgaven udføres som den er pålagt.  
 
Danmark havde i sit svar på Åbningsskrivelsen anført, at “det er ikke efter artikel 86, stk. 2 noget 
krav, at der skal være indført et særligt kontrol- og eller sanktionssystem med henblik på at sikre 
overholdelsen af public service-forpligtelsen” (pkt. 64 i besvarelsen). Men Danmark blødte straks 
op og anførte, at det trods dette kunne være passende at have et sådant kontrolsystem, da det dels 
kunne vise, at der ikke var sket nogen overkompensering eller krydssubsidiering af kommercielle 
aktiviteter, og dels kunne dokumentere, at opgaven var løst tilfredsstillende. Danmark henviste 
herefter til, at Rigsrevisionen havde revideret TV 2’s regnskaber, og at den forvaltningsrevision, der 
indgik heri1230, kontrollerede, “om TV 2 har levet op til lovens bestemmelser, herunder om TV 2 
har anvendt sine midler i overensstemmelse med formålet, dvs. til opfyldelse af de ved loven 
pålagte public service-forpligtelser” (pkt. 69). Endvidere henviste Danmark til Rigsrevisionens 
undersøgelse i 2000 af TV 2’s opfyldelse af de programmæssige public service-forpligtelser, der 
ikke have vist mangler1231. Kommissionen godkender disse argumenter i pkt. 95-97 og henviser 
desuden til, at der i fremtiden vil blive pålagt TV 2 en public service-kontrakt, hvis opfyldelse skal 
godkendes af Radio- og tv-nævnet. 
 
ACT havde i sine bemærkninger anført, at mandatet ikke var opfyldt, hvis der ikke findes en retlig 
mekanisme til at håndhæve opfyldelse af public service-forpligtelsen. Det var der ikke i denne sag. 
Kommissionen forholder sig ikke til indsigelsen, skønt Danmark faktisk havde peget på en sådan 
sanktionsmulighed, nemlig den bestemmelse der findes i Finansudvalgets aktstykke nr. 72 af 29. 
november 2000 (jfr. afsnit 18.12.2.2). Her står der “[…] aftalepartierne [har] besluttet, at der vil 
kunne ske en regulering af licensafgifterne og fordelingen af licensprovenuet mellem DR og TV 2 i 
lyset af, hvordan stationerne har levet op til intentionerne i medieaftalen. Folketingets Finansudvalg 
vil få forelagt eventuelle efterreguleringer”. Danmark havde fremsendt aktstykket til 
Kommissionen, jfr. afsnit 21.4.6.2, men denne anvendte det ikke. Alligevel godkendte den 
opfyldelse af mandatet1232. 
 

 
1230 Jfr. beskrivelsen af Rigsrevisionens omfattende opgave i afsnit 13.13.2. 
1231 Rigsrevisor 2000: “Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed”. 
November 2000. RB B203/00. http://rigsrevisionen.dk/media/1876073/15-99.pdf. 
1232 Som det er fremgået af oversigterne af mediesystemet i 1996 (afsnit 14.4.3) og 2002 (afsnit 20.4.3), havde der 
aldrig været nogen uafhængig kontrol med, om DR eller TV 2 havde overholdt deres public serviceforpligtelser (bortset 
fra Radio- og tv-nævnets tilsyn med P4). Kommissionens eksplicitte krav om uafhængigt tilsyn var dog først formuleret 
i 2001-Meddelelsen, og det er måske forklaring på godkendelsen.  
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21.4.67.3. Proportionalitet  
Her skal tre forhold undersøges: overkompensation, krydssubsidiering og prisdumping.  
 
Overkompensation 
Kommissionen opstiller som i Åbningsskrivelsen (jfr. tabel 21.4 og 21.5 i afsnit 21.4.4.4) en tabel 
over TV 2’s bruttoomkostninger og nettoomkostninger ved løsning af public service-opgaven og 
sammenholder disse med de statslige kompensationsforanstaltninger. Resultatet, som det fremgår af 
Beslutningens tabel 1, er en overkompensation på 628,2 mio. kr. Opstillingen er foretaget på 
grundlag af TV ’s regnskaber, men som det er fremgået dels af tabel 21.4, dels af opregningen af 
statsmidlerne i afsnit 21.4.6.3, havde TV 2 også en række fordele, der ikke fremgår af regnskaberne. 
Det er selskabsskattefritagelse, ikke-betaling af renter på etableringslån, statsgaranti for driftslån og 
den beskedne afgift på sendefrekvensen. Disse fordele opregnes i Beslutningens tabel 2, og 
resultatet er en samlet statslig finansiering på 581,2 mio. kr.  
 
Kommissionen mener imidlertid som i Åbningsskrivelsen, at når det gælder undersøgelse af 
overkompensationen, skal de ikke medtages. Årsagen er, at de må betragtes som kompensation for 
omkostninger, der ellers skulle have været finansieret af staten. Var de derfor blevet betalt af TV 2, 
ville det blot have medført en tilsvarende forøgelse af startomkostningerne ved den public service-
opgave, TV 2 har fået pålagt. For nettoresultatet i forhold til spørgsmålet om overkompensation 
ville det ikke gøre nogen forskel (pkt. 110). Men – vil jeg tilføje – hvis TV 2 ender med at skulle 
tilbagebetale statsstøtten eller betale ulovlighedsrenter for besiddelse af ulovlig statsstøtte, skal de 
medregnes, da der jo er tale om statsstøtte. 
 
Danmark afviser ikke, at TV 2 har modtaget en statslig finansiering, der er større end 
nettoudgifterne ved levering af public service broadcasting (svaret pkt. 48), men er uenig i, at dette 
udgør statsstøtte. Danmark henviser til dommen i sagen C-159/94 Frankrig mod Kommissionen, 
Sml. 1997, I-5815, hvori det blev fremhævet, at Traktatens statsstøtteforbud ikke kan anvendes på 
levering af tjenester af almindelig økonomisk interesse, hvis de betroede opgaver ikke kan udføres 
“på acceptable økonomiske vilkår”. Sådanne acceptable økonomiske vilkår indebærer, at 
virksomheden løbende opnår et overskud, der udgør et rimeligt afkast i forhold til omsætningen. 
Danmark finder, at dette afkast passende kan fastsættes til 5-10% af den faktiske omsætning (pkt. 
55). Tabel 21.9 viser hvordan dette har udviklet sig i 1995-2001, som var det sidste reviderede 
regnskab. 
 
Tabel 21.9. Forholdet mellem omsætning og overskud hos TV 2 i % 1995-2001. Mio. kr. 
 
   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Omsætning  697 787 1352 1436 1404 1498 1488  
Overskud  58 41 160 89 52 93 62 
Overskud i %  8,3 5,2 11,8 6,2 3,7 6,2 4,2 
 
Dernæst mener Danmark, at dette afkast er investeret i TV 2 som oparbejdelse af en egenkapital, og 
at dette er sket efter Det markedsøkonomiske Investorprincip og derfor ikke udgjorde statsstøtte 
(jfr. afsnit 11.9.1). TV 2 blev skabt på lånebasis, hvorfor det var nødvendigt med årlige overskud 
for at opnå en passende egenkapital. Desuden var TV 2 ved Medieaftalen for 1997-2001 pålagt at 
have en fri egenkapital fra 2000 på mindst 200 mio. kr. Endvidere var TV 2’s soliditetsgrad mindre 
end tilsvarende virksomheder i Sverige og Norge, hvad der viste, at TV 2 ikke var overkapitaliseret 
men overholdt Det markedsøkonomiske Investorprincip, jfr. afsnit 21.4.3.7. Endelig var en 
egenkapital af den oparbejdede størrelse nødvendig som stødpude i forhold til de fluktuationer på 
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tv-reklamemarkedet, der f.eks. i 1999 havde medført en nedgang i reklameindtægterne på over 100 
mio. kr. eller 9%. Det spillede desuden en rolle – som tidligere nævnt – at TV 2’s licenstilførsel 
blev bestemt for en periode på fire år, og at TV 2 ikke havde tilladelse til at optage driftslån. 
 
Kommissionen afviste alle disse argumenter. 
 
Den medgav, at en passende reserve kunne være nødvendig til at opfylde de pålagte opgaver, men 
en sådan reserve burde være oprettet til et bestemt formål, og med jævne mellemrum skulle den 
justere og evt. overkompensationen tilbagebetales. Der var desuden ikke tale om specifikke reserver 
men blot om akkumulation af egenkapital, der kunne anvendes til et hvilket som helst formål, også 
til udvikling og krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter. Kommissionen mente yderligere, at 
henvisningen til situationen i 1999 ikke støttede Danmarks påstande, idet TV 2 i 1999 stadigvæk 
var overskudsgivende (se tabel 21.9). “Følgelig har den kapital, der er opbygget, ikke engang været 
nødvendig for TV 2 i praksis” (pkt. 114). Også dette punkt kom til at indgå i de efterfølgende 
retssager. I dommen T-309/04 anførte Retten lidt spidst, at Kommissionens påstand om, at reserven 
ikke var nødvendig, fordi den ikke blev brugt, var uden relevans. Det måtte ligge i selve karakteren 
af en reserve, der er opbygget for at afværge en risiko, at den ikke nødvendigvis skal anvendes. 
 
Dernæst undersøger Kommissionen om en privat investor ville have handlet som den danske stat 
ved håndtering af kapitalindskud i TV 2, hvorved Det markedsøkonomiske Investorprincip var 
overholdt. Kommissionen bemærker først, at Danmark i hele undersøgelsesperioden har givet 
afkald på renter og ladet lånene været afdragsfrie. Den kapital, der blev oparbejdet, krævede 
Danmark ikke noget afkast af, hvad en privat investor ville. Danmark havde heller ikke fremlagt en 
forretningsplan eller en klar forretningsstrategi, der kunne begrunde den fortsatte investering. 
Danmark havde ikke gennemanalyseret hvilken investering, der kunne give det bedste afkast, men 
havde blot overført overskuddet til TV 2’s egenkapital uden et bestemt formål. “Der var [derfor] 
ingen markedsøkonomisk investorstrategi bag den danske stats geninvestering af de årlige overskud 
i TV 2” (pkt. 124). 
 
Konklusionen er, at TV 2 faktisk havde modtaget statsstøtte, og at denne rummede en 
overkompensation på 628,2 mio. kr. 
 
Da Kommissionen langt senere, efter Retten i sagen T-309/04 i 2008 havde annulleret 
Kommissionens 2004-beslutning, igen skulle tage stilling til den opbyggede egenkapital, forholdt 
den sig anderledes positivt til dette. I Afgørelsen af 20. april 2011 (C 2/03) fandt Kommissionen, at 
fire argumenter talte til fordel for en egenkapital af den konstaterede størrelse. For det første var den 
nødvendig for at kunne modstå fluktuationer i reklameindtægterne. For det andet havde TV 2 
betydelige likviditetsmæssige udsving, da store sportsbegivenheder kun fandt sted med års 
mellemrum (OL, VM, EM). For det tredje måtte TV 2 ikke optage nye driftslån. For det fjerde blev 
TV 2’s regnskaber revideret af Rigsrevisionen, der kontrollerede, om TV 2’s kapitalgrundlag var 
for stort (jfr. afsnit 13.13.2). På dette grundlag besluttede Kommissionen, at de 628 mio. kr. var 
nødvendig for, at TV 2 kunne opfylde sine public service forpligtelser. Det markedsøkonomiske 
Investorprincip kom ikke i betragtning, og finansieringen var derfor statsstøtte. TV 2 var altså ikke 
overkompenseret, og hele støtten var forenelig.   
 
Krydssubsidiering 
Det næste spørgsmål i Kommissionens undersøgelse er da, om denne overkompensation er anvendt 
til at krydssubsidiere TV 2’s kommercielle aktiviteter. Disse er opregnet i tabel 21.3 (jfr. afsnit 
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21.4.3.6) og er – bortsat fra indtægter fra salg af reklameplads -  af marginal karakter, idet de 
tilsammen udgør 1,5% af TV 2’s omsætning, jfr. afsnit 21.4.3.7. Samlet var der et overskud på 25% 
af omsætningen set over perioden 1997-2002. Endvidere var samtlige omkostninger ved de 
kommercielle aktiviteter inkl. investeringsomkostninger fuldt ud fratrukket i resultatopgørelsen for 
det år, hvori de blev afholdt (besvarelsen pkt.124). Endelig var det besluttet via “Bekendtgørelsen 
om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR’s og TV 2’s public service virksomhed og anden 
virksomhed” (BEK nr 740 af 21. august 2001), at TV 2 fra 2001 skal tilbagebetale 30% af 
overskuddet til public service-virksomheden, hvad der svarede til den da gældende skatteprocent. 
Herved blev fordelen af skattefritagelsen neutraliseret.  
 
Kommissionen mener på denne baggrund, at TV 2 kan have haft en fordel i perioden før 2001 ved 
ikke at skulle betale selskabsskat, men at denne fordel vil være fjernet i fremtiden. For fortiden 
opstod der heller ingen problemer, idet de samlede indtægter fra de kommercielle aktiviteter blev 
anvendt til at nedbringe nettoomkostningerne ved public service-opgaven (pkt. 129). 
 
Prisdumping på tv-reklamemarkedet 
Udgangspunktet for denne analyse er det prisniveau, der er nødvendigt for at dække de 
enkeltstående omkostninger, som en effektiv operatør har, og som befinder sig i samme situation 
som TV 2. Dette undersøgelsesgrundlag havde Kommissionen fastlagt allerede i 2001-Meddelelsen 
og gentaget i Åbningsskrivelsen. TvDanmark havde anført, at TV 2’s prisfastsættelse ikke gjorde 
det muligt for de kommercielle operatører på det danske tv-reklamemarked at få dækket deres stand 
alone-omkostninger. TvDanmark havde endvidere over for Kommissionen fremlagt regnskaber, der 
viste, at TvDanmark havde været tabsgivende i 1997-2002 (Beslutningens pkt. 43).  
 
Det rejser to spørgsmål: befinder klageren, TvDanmark, sig i samme situation som TV 2? Og er 
klageren en effektiv operatør?  
 
Kommissionen konstaterer meget store forskelle på relevante områder. TV 2 havde en seerandel på 
35%, TvDanmark havde ifølge Kommissionen 15%, hvad der forekommer urigtigt, se f.eks. tabel 
20.19, der viser en andel for hele SBS på 7% i 2002. Ifølge Kommissionen havde TV 2 60% af tv-
reklamemarkedet, mens TvDanmark skulle have ca. 8%. Atter forekommer dette mærkeligt, idet 
Viasat’s to tv-kanaler da skulle have 32% af tv-reklamemarkedet eller fire gange så meget som 
TvDanmark. Endelig nævner Kommissionen, at TV 2 har en dækning på næsten 100% af 
husstandene mens TvDanmark 2 når 77% og TvDanmark 1 mindre (se de korrekte tal i tabel 20.17, 
afsnit 20.1.3). Men uanset det ukorrekte i tallene konstaterer Kommissionen, at TV 2 og 
TvDanmark ikke befinder sig i samme situation. 
 
Kommissionen finder heller ikke, at det er muligt at konstatere, om TvDanmark var en effektiv 
operatør.  Det kunne analyseres ved at sammenligne almindeligt anvendte nøgletal, hvor 
TvDanmarks data blev holdt op imod de gennemsnitlige resultater på markedet i den pågældende 
medlemsstat. Men sådanne gennemsnitlige data findes ikke på det danske tv-reklamemarked, der 
kun har tre operatører, hvortil kom, at Viasat på trods for adskillige anmodninger fra Kommissionen 
ikke havde udleveret regnskabstal. 
 
Konklusionen er, at det ikke er muligt at foretage en direkte sammenligning mellem TV 2 og 
TvDanmark. 
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Kommissionen beslutter sig derfor at behandle TV 2 alene og skaffe materiale, der gør det muligt at 
konstatere, om TV 2 i undersøgelsesperioden har handlet med henblik på at maksimere sine 
reklameindtægter.  
 
Herefter gennemfører Kommissionen en række omfattende analyser af principper for fastlæggelse 
af reklamepriserne, idet den dog hele vejen igennem er hæmmet af, at den ikke har adgang til data 
for Viasats to tv-kanaler. Den konstaterer herunder, at det ikke kan udelukkes, at TV 2 på visse 
tidspunkter har holdt sine priser nede for at fastholde en høj markedsandel, men at dette ikke er 
ensbetydende med, at TV 2 ikke søgte at fastholde sin indtjening (pkt. 147). Da TV 2 var 
markedsledende og indførte omfattende rabatter resulterede det uundgåeligt i en nedgang i det 
faktiske prisniveau. TV 2 var imidlertid i stand til at kompensere for prisfaldet ved i visse perioder 
at øge udnyttelsen af sin reklamepladskapacitet, hvad konkurrenterne ikke kunne, da de allerede 
anvendte denne maksimalt. Resultatet blev, at de prisnedsættelser, TV 2 gennemførte, faktisk 
resulterede i en større samlet indtjening. Konklusionen er derfor, at “TV 2’s prisadfærd […] derfor 
ikke [kan] siges at tyde på, at TV 2 ikke søgte at maksimere sine indtægter” (pkt. 153)1233.  
 
Og jeg kan tilføje, at når man tager den måde, TV 2’s andel af licensen blev fastlagt på, med i 
overvejelserne, forekommer det også usandsynligt, at TV 2 ikke skulle have forsøgt at indtjene så 
mange reklamepenge som muligt. TV 2 blev aldrig kompenseret for manglende reklameindtjening, 
men måtte i stedet reducere sine programudgifter, jfr. kapitel 13 og 18. 
 
21.4.6.7.4.Obstruktionstesten 
Artikel 86, stk. 2 tillader statsstøtte til levering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, 
hvis konkurrencereglerne retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de opgaver, virksomheden er 
pålagt. Jeg har tidligere omtalt dette forhold som en “obstruktionstest”, jfr. afsnit 16.10.5 (se også 
Mortensen 2008c). I denne Beslutning om Danmarks finansiering af TV 2 i perioden 1995-2002 
undersøger Kommissionen ikke, om overholdelse af statsstøttereglerne ville hindre TV 2 i at levere 
tjenesten. Det havde Kommissionen gjort i Beslutningen om Tysklands støtte til Kinderkanal og 
Phoenix (afsnit 16.4) samt i Beslutningen om Storbritanniens støtte til BBC News 24 (afsnit 16.6). 
Kommissionen havde endvidere i 2001-Meddelelsen skrevet, at statsstøtte normalt er nødvendig 
for, at virksomheden kan udføre public service-opgaven (afsnit 16.10.5). 
 
Umiddelbart var der ingen af sagens parter – SBS, Viasat, Danmark og TV 2 – der hæftede sig ved 
dette, og det indgik derfor heller ikke i de fire stævninger, de tilsammen indbragte til Retten i Første 
Instans, jf. senere i afsnit 22.10.3. Men senere skulle denne problematik føre til retssager ved Retten 
i Første Instans (T-125/12 af 24. september 2015) og ved EU-Domsolen (C-657/15 P af 9. 
november 2017). I begge sager var det Viasat, der påtalte, at Kommissionen ikke havde gennemført 
obstruktionstesten. Viasats hensigt var at få Rettens eller Domstolens ord for, at ved at undlade at 
undersøge om støtten var nødvendig, havde Kommissionen ikke opfyldt sin 
undersøgelsesforpligtelse, og dermed kunne den heller ikke begrunde sin Beslutning om 
forenelighed tilfredsstillende. Kommissionens Beslutninger om forenelighed burde derfor 
annulleres, og Kommissionen skulle træffe en ny Beslutning.  
 
Kernen i Viasats ræsonnement var dette: Hvis Altmark-dommens fire betingelser var opfyldt, var 
der ikke tale om statsstøtte, men om kompensation. Hvis Danmark ydede TV 2 kompensation for 

 
1233 Men netop denne strategi kunne måske tyde på, at TV 2 havde misbrugt sin dominerende stilling på tv-
reklamemarkedet, jfr. sagerne om dette ved de danske domstole. De blev dog først afgjort efter afhandlingens 
tidsgrænse. 
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levering af public service broadcasting, var statsstøttereglernes forbud imod statsstøtte overholdt, og 
forenelighed ifølge artikel 86, stk. 2 kunne ikke komme på tale. Spørgsmålet var derfor, om det var 
nødvendigt ikke at overholde Altmark 1-4 i denne situation. Altmark 1 (definition og mandat) og 
Altmark 3 (forbud imod overkompensation) var ikke til diskussion, Kommissionen havde afgjort, at 
de var overholdt. Altmark 2 bestemmer, at finansieringens størrelse skal være fastlagt på forhånd på 
en objektiv og gennemsigtig måde, og her var spørgsmålet, om det var nødvendigt for Danmark at 
overtræde denne bestemmelse? Viasats pointe var, at dette ikke var nødvendigt, og det kunne måske 
endda vises, at det var sket, hvad der også var Danmarks sysnpunkt. Tilbage var derfor alene 
Altmark 4. Altmark 4 rummer et alternativ. Opgaven kunne sendes i udbud, således som Schlütter-
regeringen faktisk havde overvejet det i 1983-84 (jfr. afsnit 7.2). Medlemsstaterne havde imidlertid 
ifølge Amsterdam-Protokollen ret til selv at vælge, hvordan public service-virksomheden skal 
tilrettelægges, og derfor kunne udbud ikke kræves. Herefter var kun sidste del af alternativet i spil, 
nemlig at opgaves finansiering blev lagt fast efter en analyse af de omkostninger, som en 
gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet, havde for at løse opgaven. Og var det nødvendigt ikke at 
gøre det? Hindrede dette, at opgaven blev løst? 
 
Man kunne anføre – som TV 2 selv gjorde det i sagen T-674/11 af 24. september 2015 – at det reelt 
var umuligt at gøre det, fordi public service-opgaven var forskellig fra land til land, og fordi der 
oftest kun var én public service-operatør i det enkelte land. En gennemsnitsvirksomhed kunne ikke 
findes, så beregningen kunne ikke gennemføres. Det var Kommissionen og Retten i Første Instans 
imidlertid ikke enig i. Retten anførte i dommen, at en stor del af udgifterne, som såvel private som 
offentlige broadcastere har, ligner hinanden og kan sammenlignes, selv hvis man tager hensyn til de 
forskellige forpligtelser. Alle har udgifter til intellektuelle ejendomsrettigheder, 
produktionsomkostninger, omkostninger til varer og tjenesteydelser i forbindelse med 
produktudvikling og til personale. En del af sendefladen og produktionen adskiller sig i øvrigt ikke 
fundamentalt fra hinanden, og det kan ikke afvises, at et forsøg på at beregne 
gennemsnitomkostningerne kunne gennemføres med held.   
 
Viasat mener på denne baggrund, at det var muligt for Danmark at overholde Altmark 1-4 ved 
finansieringen af TV 2. Som følge deraf var det ikke alene en fejl, at Kommissionen ikke 
undersøgte nødvendigheden af statsstøtte, en undersøgelse ville også have ført til, at statsstøtten 
måtte erklæres for uforenelig. Og da støtten til TV 2 derfor var både uforenelig og ulovlig, skulle 
hele støtten betales tilbage, og TV 2 ville være gået konkurs. 
 
Viasats argumenter blev imidlertid afvist i sidste instans af EU-Domstolen i sagen C-657/15 P. 
Artikel 86, stk. 2 kan ikke fortolkes særskilt og alene i forhold til bestemmelsens ordlyd, men der 
skal tages hensyn til de præciseringer, der findes i andre dele af Traktaten. Og her spiller to 
Protokoller i Amsterdam-Traktatens en afgørende rolle, nemlig Protokol nr. 26 om tjenesteydelser 
af almindelig interesse, der blev til artikel 16 i Traktaten om Det europæiske Fællesskab, og 
Protokol nr. 29 om public service broadcasting (jfr. afsnit 16.1). Medlemsstaterne kan finansiere 
deres public service-broadastere, så disse kan opfylde deres opgaver således, som det er pålagt dem, 
og som de er defineret og tilrettelagt. Et krav om effektivitet, som indgår i Altmark 4, kan ikke 
stilles til en public service broacaster (Dommens præmis 21-39). Kravet på det økonomiske område 
gælder alene, at proportionalitetskravet angående overkompensation, krydssubsidiering og 
prisdumping er overholdt. Og det havde Kommissionen vist var tilfældet. 
 
21.4.6.8. Konklusion på Kommissionens 2004-Beslutning 
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Konklusionen blev, at “den støtte, der i årene fra 1995 til 2002 er ydet til TV2/Danmark i form af 
licensmidler og de andre foranstaltninger, der er beskrevet i denne beslutning, er forenelig med 
fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 86, stk. 2, med undtagelse af et beløb på 628,2 mio. 
DKK. […] 
 
Danmark træffer alle nødvendige foranstaltninger for at tilbagesøge det nævnte beløb på 628,2 mio. 
DKK fra TV2 A/S. Tilbagesøgningen skal ske uopholdeligt og efter procedurerne i national ret, 
forudsat at disse giver mulighed for at efterkomme beslutningen hurtigt og effektivt. 
 
Det beløb, der skal tilbagesøges, pålægges renter i hele perioden fra den dato, hvor de enkelte dele 
af beløbet første gang blev stillet til rådighed for støttemodtageren, og indtil de er tilbagebetalt. 
Renten beregnes med renters rente fra det første år, hvor der første gang fandt overkompensering 
sted. For de efterfølgende år pålægges på tilsvarende måde renter af hvert yderligere beløb, 
hvormed der er ydet overkompensering i det pågældende år”.  
 
Beløbet endte på ca. 1.050 mio.kr. Et sådant beløb ville TV 2/Danmark A/S ikke være i stand til at 
betale uden teknisk set at gå konkurs. Danmark besluttede derfor at søge om tilladelse til at 
rekapitalisere selskabet. 
 
21.4.7. Rekapitaliseringen af TV 2 
Det vil fremgå i afsnit 22.11.1, at de danske myndigheder allerede i nogle uger før, Beslutningen 
blev offentliggjort, havde forhandlet med Kommissionen om en rekapitalisering. Og efter først at 
have erklæret, at Danmark ikke ville anke 
Beslutningen til Retten i Første Instans, besluttede regeringen alligevel at gøre det den 1. 
juli 2004 (afsnit 22.10.3). Danmark ville dog ikke afvente udfaldet af ankesagen, men 
notificerede den 23. juli 2004 en plan om straks at rekapitalisere TV 2/Danmark A/S. 
Samtidigt oplyste man, at inden den blev gennemført, ville myndighederne iværksætte 
tilbagesøgningen af den ulovlig og uforenelige støtte. Beløbet ville blive tillagt renter 
med renters rente, og Danmark ville endvidere tilbagesøge hele TV 2/Danmarks overskud 
for 2003. Samlet blev beløbet som nævnt ca. 1.050 mio. kr. Den nøjagtige størrelse ville afhænge af 
det præcise tidspunkt for tilbagesøgningen1234. 
 
Kommissionen traf Beslutning i rekapitaliseringssagen den 6. oktober 2004 (N 313/2004 Danmark. 
Rekapitalisering af TV 2/Danmark A/S). Det skete efter Den indledende Undersøgelsesfase og uden 
at åbne proceduren efter artikel 88, stk. 
2, jfr. afsnit 22.10.4.  
 
Som det bliver forklaret i afsnit 22.11.1 blev rekapitaliseringen sikret ved, at staten konverterede sit 
lån til TV 2 på 393,5 mio. kr. til aktiekapital. Samtidigt indskød staten 440 mio. kr. som ny 
aktiekapital. Da TV 2’s eksisterende aktiekapital pr. 31. marts 2004 var på 833,5 mio. kr., kunne 
tilbagebetalingen klares ved at betale de 833,5 mio. kr. + 216,6 mio. kr. fra TV 2/Danmarks likvide 
midler, der var på ca. 450 mio. kr.1235 Egenkapitalen blev herefter 640, 5 mio. kr., der også var den 
egenkapital, TV 2/Danmark A/S var stiftet med pr. 1. januar 2003, jfr. afsnit 22.10.5.  
 

 
1234 Ifølge TV 2/Danmarks regnskab for 2004 blev det endelige beløb 1.073 mio. kr. 
1235 Se note 5 i Beslutningen N 313/2004 
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De 640,5 mio. kr. som egenkapital var i første omgang fastlagt på grundlag af beregninger, som 
PricewaterhouseCoopers havde fremlagt i foranalysen den 20. januar 2003 (jfr. afsnit 22.7.5). 
Resultatet var i første omgang blevet et ønske om 564 mio.kr., der ville svare til en soliditet på 45% 
(PricewaterhouseCoopers 2003, pkt. 3.4, s. 10). Da Kulturministeriet i november 2003 havde 
anmodet om Finansudvalgets tilslutning til 
omdannelse af TV 2/Danmark til et aktieselskab var kapitalkravet øget til 640,5 mio.kr. 
(Aktstykke 48, 2003-04, stk. a). Ved samme lejlighed havde ministeriet bedt og fået 
Finansudvalgets samtykke til, at rekapitalisere selskabet i overensstemmelse med Det 
markedsøkonomiske Investorprincip, hvis Kommissionens analyse af finansieringen af TV 2 i 
1995-2002 skulle ende med et krav om tilbagebetaling. Det var som bekendt sket, og Danmark 
havde besluttet at iværksætte tilbagebetalingen. 
 
21.4.7.1. Argumenter for rekapitaliseringen 
Begrundelsen for rekapitaliseringen var som nævnt, at tilbagebetaling af de ca.1.050 mio. kr. ville 
overstige TV 2/Danmarks egenkapital og likvide midler. Hvis TV 2/Danmark derfor uden videre 
betalte, ville virksomheden teknisk set være konkurs, da der ikke var tilstrækkelig egenkapital og 
likviditet til at fortsætte driften (pkt. 11 i Beslutningen). 
De danske myndigheder mente, at de i denne situation havde tre muligheder at vælge 
imellem: 
 
a) de kunne afhænde selskabets aktiver (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, fast ejendom, 
sendemaster, programlager, osv.); 
b) de kunne sælge TV 2/Danmark med tilbagebetalingskravet på 1.050 mio. kr.; 
c) de kunne rekapitalisere selskabet. 
 
Den første mulighed blev afvist, fordi den kun ville skaffe en del af de penge, der skulle 
tilbagebetales, og fordi aktiverne var nødvendige, for at TV 2/Danmark fortsat kunne løse 
sin public service-opgave. Dén var der nemlig ingen planer om at skrotte. Tværtimod. 
Kulturministeren og TV 2/Danmark havde i august 2003 indgået en public service-kontrakt for 
perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006, og ministeren havde den 17. december 2003 udstedt 
en tilladelse (med indbygget pligt) til TV 2/Danmark A/S til at udøve public 
serviceprogramvirksomhed indtil 31. december 2013, uanset om TV 2/Danmark blev privatiseret 
eller ej (se senere i afsnit 22.7.6.2 og 22.9.5.6) 
 
Den anden mulighed blev også afvist, fordi der var stor usikkerhed i forbindelse med 
tilbagebetalingskravet (bl.a. var fristen for at indbringe Beslutningen for Retten i Første 
Instans ikke udløbet1236), og gælden på de 1.050 mio. kr. ville nok få prisen til at falde. 
Derved ville staten som sælger få et tab i forhold til den forventede salgspris, og det ville 
være mindre fordelagtigt end at foretage rekapitaliseringen. Sådan ville en markedsøkonomisk 
investor handle (pkt. 14-16). TV 2/Danmarks værdi var nemlig større 
end tilbagebetalingskravet1237. 
 
De danske myndigheder valgte derfor at  rekapitalisere TV 2/Danmark efter Det 
markedsøkonomiske Investorprincip. 

 
1236 På dette tidspunkt var Beslutningen endnu ikke publiceret i EUT, og to-måneders fristen begynder først at løbe fra 
dette tidspunkt for andre end Medlemsstaten (jfr. afsnit 6.4.8). 
1237 - men ikke meget. Danske Market, Corporate Finance havde i juli 2003 anslået TV 2’s markedsværdi til 1.200 mio. 
kr. Se underbilag til bilag A16 i Danmarks stævning af 3. august 2004 i sagen T-317/04. I FM’s arkiv. 
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21.4.5.7.2. Det markedsøkonomiske Investorprincip 
Jeg har tidligere beskrevet dette princip i afsnit 11.9.1. Pointen er i denne sammenhæng, at hvis de 
offentlige myndigheder tilfører en offentlig virksomhed kapital på en måde, der 
svarer til, hvad en privat kapitalindskyder ville have gjort i samme situation, skal 
indskuddet ikke betragtes som statsstøtte. Overførslen skal følge de principper, der er 
fastlagt i Transparensdirektivet (Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000). 
 
For derfor at afgøre, om der er tale om statsstøtte, “må det undersøges, om en privat 
investor af en størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af 
den offentlige sektor, under tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have 
indskudt en kapital af den omhandlede størrelse. I denne forbindelse skal det imidlertid præciseres, 
at der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig 
investor, når denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der 
følges af en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig 
investor, som placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det 
mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global 
eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentabilitetsudsigter ” 
(C-305/89 Italien mod Kommissionen, Sml.1991 I- 
1603, præmis 19-20 af  21. marts 1991). 
 
Dette uddybes i en anden dom, der blev afsagt samtidigt: 
 
“Når en offentlig investors kapitalindskud foretages uden skelen overhovedet til selv 
langsigtede rentabilitetsmuligheder, må der imidlertid antages at være tale om støtte efter 
betydningen i Traktatens artikel 87, og sådanne indskuds forenelighed med 
fællesmarkedet må vurderes alene ud fra de i denne bestemmelse fastlagte kriterier” (C- 
303/88 Italien mod Kommission, Sml. 1991, I-1433, præmis. 22 af 21. marts 1991). 
 
Der er således to muligheder: Statens økonomisk begrundede indskud kan foretages med 
sigte på en kortsigtet profit. Eller også kan den begrundes med, at indskuddet på længere 
sigt vil være overskudsgivende. 
 
Indskud mhp. kortsigtet gevinst vil være sjældne, da en sådan begrundet gevinst kunne 
føre til, at virksomheden selv kunne skaffe den nødvendige kapital, sandsynligvis via et 
kommercielt lån. 
 
Investeringen fra statens side med henblik på langsigtede gevinster vil derfor være det 
almindeligste, og det centrale for rekapitaliseringen af TV 2/Danmark ville derfor være, 
at den sker ud fra langsigtede økonomiske hensyn. 
 
Det er imidlertid ikke tilfældet, idet rekapitaliseringen sker med henblik på snarest at 
sælge TV 2/Danmark, hvad Kommissionen bemærker i Beslutningens pkt. 33. 
 
Når det gælder størrelsen af kapitalindskuddet, havde de danske myndigheder endnu en 
gang anvendt en uafhængig ekspert som konsulent, denne gang Danske Bank (pkt. 17 og 
30). Danske Bank havde beregnet, at den optimale egenkapital, som TV 2/Danmark har 
brug for, vil være 640 mio. kr., ganske som det var ved stiftelsen.  



 980 

 
Kommissionen godkender, at denne kapitalstørrelse også er forsvarlig efter, at kravet om 
tilbagebetaling af den ulovlige og uforenelige støtte er opfyldt (pkt. 32). 
 
Da den danske stat imidlertid end ikke har skelet til de langsigtede 
rentabilitetsmuligheder, er Det markedsøkonomiske Investorprincip ikke overholdt, og 
støtten er derfor statsstøtte efter artikel 87, stk. 1. 
 
Om kapitalindskuddet for staten som økonomisk aktør med en kortsigtet profithorisont er 
den forsvarlige og bedste løsning, kan Kommissionen ikke afgøre. Det ville forudsætte en 
sammenligning mellem resultatet af rekapitaliseringen med resultatet af, at staten solgte 
TV 2/Danmark med tilbagebetalingskravet (dvs. en sammenligning mellem løsning b og 
c). Da salget imidlertid kun er hypotetisk, og da der som nævnt er usikkerhed knyttet til 
det, kan sammenligningen ikke gennemføres (pkt. 33).  
 
Kommissionen kan derfor ikke afgøre, om den danske stat har handlet fornuftigt, selv ud fra en 
kortsigtet betragtning. 
 
Konklusionen er da, “at Kommissionen ikke kan udelukke, at den påtænkte rekapitalisering af TV2 
på baggrund af den planlagte privatisering og tilbagesøgningen af den tidligere ydede ulovlige 
statsstøtte indeholder elementer af statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1”. 
 
21.4.5.7.2. Forenelighed efter artikel 86, stk. 2 
Kommissionen undersøger derefter, som den har fastlagt det i 2001-Meddelelsen 
definition, mandat og proportionalitet. De to første betingelser godkendes naturligvis straks, da de 
ikke er ændret i forhold til C 2/2003-belutningen. 
 
Når det gælder proportionaliteten, bemærker Kommissionen, at TV 2 siden omdannelse til 
aktieselskab har mistet en række fordele. Det gælder fritagelse for rentebetaling, afdragsfrie lån, 
statsgaranti for driftslån og selskabsskattefritagelse, og fra og med 2005 vil TV 2 heller ikke 
længere modtage licens. TV 2 skal derfor drive sin virksomhed på basis af egenkapitalen, hvorfor 
denne skal have en passende størrelse. Kommissionen godkender herefter, at en egenkapital på 640 
mio. kr. er af en passende størrelse, der sikrer, at TV 2 kan fortsætte med at levere public service 
broadcasting. 
 
Set fra TV 2’s og Danmarks position måtte denne Beslutning være tilfredsstillende. Men der var et 
aber dabaj. Kommissionen skriver i pkt. 34, at “Kommissionen endnu ikke har haft lejlighed til at 
tage stilling til sager, hvor en statsejet virksomhed rekapitaliseres umiddelbart efter tilbagesøgning 
af ulovlig statsstøtte”. 
 
Vel nærmest en opfordring til at indbringe Beslutningen for Retten i Første Instans. Det skete da 
også (se i afsnit 22.13.2 og 22.13.4) – og med voldsomme konsekvenser.  
 
21.5. Opsamling på kapitel 21 
Kapitel 21 beskrev udviklingen i EF-Domstolens og EU-Kommissionens handlinger på 
statsstøtteområdet fra starten af 2002 til efteråret 2004. 
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Domstolen havde den 21. november 2001 dømt i Ferringsagen (C-53/00 Ferring) og anlagt 
kompensationsbetragtningen. En statslig finansiering af levering af en tjeneste af almindelig 
økonomisk interesse udgjorde ikke statsstøtte, men var kompensation for den leverede ydelse. Dette 
var i modstrid med den tolkning, Domstolen selv havde fastlagt i 1994, og som var opretholdt i en 
række domme fra Retten i Første Instans. Ferring-dommen kom som en stor overraskelse for den 
juridiske verden både i og uden for EU-systemet, og i række Forslag til afgørelser i statsstøttesager 
kritiserede fremtrædende Generaladvokater – Léger og Jacobs – dommen. Dette skabte usikkerhed 
hos Kommissionen, der oplyste, at den indtil videre måtte udsætte sit arbejde med at formulere 
generelle regler for behandling af tjenester af almindelig økonomisk interesse.  
 
Inden usikkerheden blev neutraliseret med Altmarkdommen (C-280/00 Altmark) den 24. juli 2003, 
nåede Kommissionen dog at træffe Beslutninger i tre konkrete sager – om lokal-tv i Belgien, om 
nye digitale radio-og tv-kanaler i Storbritannien og om statslig finansiering af TV 2/Danmark i 
Danmark. De to første Beslutninger viste tydeligvis Kommissionens usikkerhed. Den belgiske sag 
(N 548/2001 Belgien) burde være behandlet som en sag om kompensation, da den overholdt 
betingelserne i Ferring-dommen, men alligevel omtaler Kommissionen i Beslutningen den statslige 
finansiering som støtte, og i konklusionen sammenblander den de to betegnelser. Den britiske sag er 
også ejendommelig. Kommissionen behandler først sagen som en kompensationsordning, hvad der 
er helt efter Ferring-dommens principper, men efter den har konstateret, at der ikke foreligger 
statsstøtte, undersøger den alligevel, om en støtte ville være forenelig, hvis der nu var tale om 
statsstøtte. 
 
Den danske sag er mere vinkelret. Først gennemgik jeg den klage, TvDanmark havde indbragt til 
Kommissionen i april 2000, hvor statsstøttebetragtningen var gældende. Klagen var ganske original 
i forhold til, hvad der ellers var fremkommet på dette tidspunkt i andre europæiske lande. Klagen 
angik dels en upræcis definition af opgaven, overkompensation for opgavens udførelse, 
krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter og dumping af priserne på tv-reklamemarkedet. 
Støtten var derfor efter TvDanmarks mening uforenelig, og da den aldrig var notificeret ved 
Kommissionen, var den også ulovlig. Hele støtten burde derfor tilbagebetales. 
 
Kommissionen tog sig god tid, og efter møder med TvDanmark og fremsendelse af skrivelser 
henvendte den sig omsider den 5. juni 2002 til Danmark og bad om oplysninger om Danmarks 
finansiering af TV 2. Danmark svarede en måneds tid derefter, og det var samtidigt med, at VK-
regeringen var begyndt at implementere den beslutning om at privatisere TV 2, den havde indgået 
aftale med Dansk Folkeparti om. Informationsudveksling mellem Kommissionen og de danske 
myndigheder fortsatte hen over efteråret og vinteren, og den 21. januar 2003 åbnede Kommissionen 
Den formelle Undersøgelsesprocedure imod Danmarks finansiering af TV 2.  
 
Det var en alvorlig Beslutning, idet den i princippet burde medføre, at Danmark ophørte med at 
finansiere TV 2, og at f.eks. licensudbetalingen skulle stoppe. Det skete dog ikke, skønt TvDanmark 
opfordrede til det. Kommissionen mente i Åbningsskrivelsen, at TV 2 modtog ny statsstøtte, og at 
den ikke var sikker på, om kompensationen lå inden for det tilladelige, ligesom den ikke var 
overbevist om, at der ikke forelå krydssubsidiering og dumping af tv-reklamepriserne. Den 
opfordrede interesserede parter til at indsende bemærkninger og gjorde sluttelig opmærksom på, at 
enhver ulovlig støtte vil kunne kræves tilbagebetalt. Herefter var det forventelig, at Kommissionen 
ville træffe sin Beslutning inden for halvandet års tid. 
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Men et halvt år efter Åbningsskrivelsen mod Danmark faldt Altmarkdommen. Den beskrev en 
række betingelser, der skulle være opfyldt for, at kompensationsbetragtningen kunne anvendes. Var 
disse betingelser ikke overholdt, var der tale om statsstøtte. Hermed var den juridiske usikkerhed 
forsvundet, og Kommissionen gik straks i gang med at træffe Beslutninger i en række sager, den 
havde haft liggende i årevis. Det var sager om statsstøtte til RAI i Italien, til RTP i Portugal og til 
France 2 og 3 i Frankrig. I alle sagerne viste det sig, at Altmark-betingelserne ikke var opfyldt, 
hvorfor Kommissionen ikke analyserede sagerne som kompensationsordninger, men som 
statsstøttesager, ganske som den havde handlet i sidste halvdel i 1990erne. 
 
Og mens Kommissionen stadigvæk behandlede TvDanmarks klage over Danmarks finansiering af 
TV 2, kom de kommercielle tv-stationers mest omfattende angreb på Kommissionens 
langsommelighed og mangel på stringens. Det blev offentliggjort i marts 2004 og måtte være en 
øjenåbner for alle, der havde beskæftiget sig med statslig finansiering af public service 
broadcasting. Den var nemlig første gang et sådant overblik over klagesagerne blev fremlagt. 
 
Angrebet indeholdt naturligvis en voldsom og berettiget kritik af Kommissionens langsommelighed 
og nævnte hertil de sager, hvor Kommissionen var dømt for passivitet. Rapporten opregnede 
tilsammen 11 klagesager i Storbritannien, Tyskland, Grækenland, Belgien, Østrig, Frankrig, 
Holland, Irland, Finland og Polen. 
 
Den mediepolitisk og demokratisk set centrale pointe var, at de gamle statslige public service 
broadcastere ikke blev opfattet som institutioner, der bragte væsentlige bidrag til, at borgerne blev i 
stand til at opfylde deres regeringsforpligtelser på et oplyst grundlag, men at de blev set som 
virksomheder, der via deres statsstøtte og ekspension til nye stofområder med nye genrer, hindrede 
de private virksomheder i at tjene penge.  
 
Her står EU’s centrale dilemma helt tydeligt: hensynet til almenvellet over for hensynet til 
konkurrencen.  
 
Kommissionen burde ifølge angrebet for at sikre fremtiden for det europæiske audiovisuelle marked 
indhegne de gamle statslige broadcastere, således at de dels udelukkende blev finansieret via 
statsstøtte, dels fik begrænset deres aktiviteter til snævert definerede public service-opgaver, der 
skulle fastlægges på europæisk plan. Desuden burde Kommissionen kræve, at de udførte deres 
opgave effektivt, således at de ikke fik flere statsmidler, end det var strengt nødvendigt. 
 
Kommissionen havde tydeligvis – hvis man kikker på behandlingen af klagerne og de Beslutninger, 
Kommissionen havde truffet på dette tidspunkt – ikke fuldt disse opfordringer. Den havde i stedet 
behandlet public service-broadcasterne som leverandører af tjenester af almindelig økonomisk 
interesse med de følger, det havde: Medlemsstaterne måtte selv definere opgaven, kun ved 
manifeste fejl kunne det påtales, og sådanne fejl fandtes så godt som aldrig. Medlemsstaterne kunne 
pålægge opgaven til hvem, de ville, og de kunne anvende blandingsfinansiering med mange 
forskellige kilder, herunder også kommercielle aktiviteter. Kun på ét punkt var Kommissionen 
restriktiv: overkompensation kunne ikke tolereres, hvad der betød, at hele den statslige finansiering 
skulle anvendes til at løse public service-opgaven. Krydssubsidiering og prisdumping blev 
sanktioneret. Derimod var der intet krav om effektivitet.  
 
I de to afsluttende afsnit i kapitlet behandlede jeg TV 2-sagerne. Først gennemgik jeg 
Kommissionens Beslutning om Danmarks støtte til TV 2, der endte med, at Kommissionen fandt, at 
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der var tale om en ny støtteordning, der var forenelig, bortset fra en overkompensation på 628,2 
mio. kr. Kommissionen fandt kun en mindre og ubetydelig krydssubsidiering, hvis effekt var 
neutraliseret for fremtiden. Desuden kunne den ikke finde tegn på prisdumping på tv-
reklameområdet. 
 
Det overkompenserede beløb skulle tilbagebetales, fordi Danmark ikke i 1986 havde notificeret TV 
2-loven hos Kommissionen. Hvis TV 2 skulle betale – inkl. renters rente af det ulovlig og 
uforenelige beløb – ville TV 2 gå konkurs. 
 
Ingen af de aktører, der havde været centrale i Kommissionens behandling af sagen, - TvDanmark, 
Viasat, TV 2 og Kongeriget Danmark - var tilfredse med Beslutningen, og i løbet af sommeren 
2004 indbragte de alle fire Kommissionens Beslutning for Retten i Første Instans. 
 
De danske myndigheder var ikke til sinds at lade TV 2 gå konkurs, da de stadigvæk dels ønskede, at 
TV 2 leverede public service broadcasing, dels havde planer om at privatisere stationen. Derfor 
anmeldte de en rekapitalisering til Kommissionen, som denne i løbet af kort tid godkendte.  
 
Dens Beslutning indeholdt imidlertid igen tegn på usikkerhed. På den ene side var Kommissionen 
ikke sikker på, om der overhovedet var tale om en statsstøtteordning, men på den anden side anførte 
den, at hvis der var tale om støtte, ville denne være forenelig. Og den understregede sin tvivl ved at 
oplyse, at den aldrig tidligere havde behandlet en sag, hvor den tog stilling til, om en statsejet 
virksomhed kunne rekapitaliseres umiddelbart efter tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. 
 
Det kunne opfattes som en slet skjult opfordring til at få Beslutningen prøvet ved Retten i Første 
Instans. Opfordringen blev fulgt. Herom i kapitel 22. 
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Kapitel 22. Salgsprocessen 2002-2005 
 
Kapitel 18 sluttede med vedtagelsen af den lov, der i december 2000 implementerede 
medieforliget fra marts 2000. VKO stod uden for aftalen, og både Venstre og De 
Konservative havde flere gange markeret, at de ønskede at privatisere TV 2/Danmark. 
Partiernes mediepolitiske ordførere havde desuden oplyst, at forliget, der formelt gjaldt 
2001-2004, kun ville få 30 sekunders levetid, når en ny VK-regering var tiltrådt (afsnit 
18.10.3.1). 
 
I dette kapitel vil jeg først fortælle om, at valget til Folketinget i november 2001 førte til en VK-
regering, og at denne efter en vis tøven i maj 2002 fremlagde forslag til ny 
medieaftale, hvori privatiseringen af TV 2/Danmark indgik. Forslaget blev efter 
forhandlingerne med Folketingets partier kun støttet af et snævert flertal – nemlig det 
VKO-flertal, der kom til at regere Danmark de næste mange år. Flertallet kunne derfor 
uden videre efter en lovvedtagelse og ministerbemyndigelse sætte TV 2/Danmark til 
salg. 
 
Dernæst følger en kort redegørelse for konsekvenserne af Kommissionens Beslutning fra maj 2004 
om, at TV 2 skulle betale godt én mia. kr. tilbage til den danske stat, og som jeg i kapitel 21 omtalte 
detaljeret. Desuden opsummeres beslutningen om rekapitalisering, der også blev gennemgået i 
kapitel 21. Og endelig fortæller jeg omfattende og detaljeret om processen fra VK-regeringen satte 
TV 2 til salg den 28. oktober 2004 til den samme regering annullerede salgsprocessen den 8. april 
2005. Kapitlet, der afslutter den egentlige fortælling, ender med overvejelser over, hvorfor salget 
blev stoppet. 
 
22.1. Optakt til VKO-forliget i juni 2002 
Forliget fra marts 2000 havde ikke skabt afklaring på alle de mediepolitiske spørgsmål, 
der var på dagordenen. Jeg vil især fremhæve tre, der har betydning i denne 
sammenhæng, nemlig digitaliseringen af tv-distributionen, TV 2’s økonomi og endelig 
forholdet mellem TV 2/Danmark og TV 2-regionerne. 
 
22.1.1 Det digitale distributionsnet for tv endnu engang 
Medieaftalen for 2001-2004 indeholdt en bestemmelse om, at en arbejdsgruppe med sagkyndige 
inden for to måneder skulle udarbejde en redegørelse for de teknologiske valg af 
distributionsmetode for digitalt tv (satellit, kabel, terrestrisk) og de økonomiske konsekvenser heraf 
for bl.a. licensen (Aftalens pkt. 7). 
 
Arbejdsgruppen, der bestod af stort set de samme, som havde siddet i Skouby-udvalget (afsnit 
18.2.3), kom med sin indstilling den 3. august 2000, og den anbefalede udbygning af DTT-
nettet1238. Begrundelsen var, at denne løsning bedst kunne opfylde den kulturpolitiske målsætning 
om, at tv skal kunne nå ud til alle nemt og billigt, når analog udsendelse af tv ophører. Et 
jordbaseret, digitalt sendernet til 4-6 digitale kanaler kunne etableres for ca. 100 mio. kr., og det 
ville være muligt at skaffe frekvenser til yderligere 10-20 TV-kanaler, der kunne opfylde behovet 
for tv-forsyning for en stor del af befolkningen (Resumé s. 3). 
 

 
1238 Kulturministeriet: “Alternative distributionsmuligheder for digitalt tv”. Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende 
digitalisering af tv-sendernet. Dateret 3. august 2000 (Kulturministeriet 2000). 
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Samme dag som lovforslaget – L 79, 2000-2001 (afsnit 18.12.2) – blev fremlagt i Folketinget, 
vedtog forligsparterne en tillægsaftale til selve medieaftalen. Heri står der, at “der indføres snarest 
muligt jordbaseret, digitalt tv i Danmark på permanent basis”1239. Det var fjerde gang Folketingets 
flertal vedtog, at Danmark skulle have DTT1240, og omsider så det ud til at skulle lykkes, da der i 
forliget var afsat penge til etablering af sendernettet (Forligsteksten udmøntning af økonomien i pkt. 
16). 
 
Men der var stadigvæk problemer. De på dette tidspunkt dårlige erfaringer fra Storbritannien og 
Sverige har jeg omtalt flere gange (f.eks. i afsnit 18.9.3.4), og især de svenske forhold havde 
synliggjort et problem, der også ville opstå i Danmark. For at DTT-nettet skulle blive attraktivt for 
forbrugerne, måtte det rumme alle de mest sete tv-kanaler. I Danmark skulle TV3, TV3+, 
TvDanmark 1 og TvDanmark 2 derfor være en del af programudbuddet, men tre af disse kanaler 
blev sendt fra Storbritannien med TV-Direktivets minimumsregler for reklamer. Hvis disse kanaler 
skulle sendes i et dansk DTT-net, skulle de så overholde de danske reklameregler med bl.a. forbud 
imod breaks, og ville de overhovedet ønske at være en del af DTT-nettets programudbud, hvis det 
var betingelsen for at komme med? 
 
Niels Jørgen Langkilde fra MTG havde allerede ved høringen den 1. februar 2000 peget på, at et 
dansk DTT-net ville blive en fiasko, hvis ikke de kommercielle, reklamefinansierede tv-kanaler 
kom med på deres egne betingelser1241.  Politiken havde den 27. februar 2000 fortalt, at de nordiske 
kulturministre på et møde i Nordisk Ministerråd dagen i forvejen havde drøftet problematikken, og 
at etableringen af DTT-nettet var så bekostelig, at de kommercielle tv-kanaler måtte være med til at 
betale. Men de forlangte til gengæld lempeligere reklameregler. 
    
Den 23. november 2000 stillede Kulturudvalget ministeren et spørgsmål om denne problematik, og 
jeg citerer både spørgsmål og svar: 
 
“Spørgsmål nr. 11: Hvis en udenlandsk kommerciel tv-station ønsker at sende deres program 
digitalt på den eller de danske multiplex-kanaler, må udsendelsen så parallelsendes, eller skal den 
brydes op i mindre enheder for at overholde f.eks. reglen om forbud mod reklameafbrydelser i 
udsendelserne?" 
  
“Svar: Såfremt en udenlandsk kommerciel tv-station ønsker at udsende digitale programmer i 
Danmark fra et kommende jordbaseret sendernet, skal stationen have tilladelse hertil fra Radio og 
tv-nævnet, jf. forslaget om et nyt kapitel 5 a i radio- og fjernsynsloven samt bemærkningerne hertil. 
Tilladelsen vil naturligvis skulle gives på vilkår af, at gældende dansk lovgivning - herunder 
reklamereglerne i radio- og fjernsynsloven - overholdes. Dette indebærer, at tv-foretagender, der i 
udlandet udsender programmer, der afbrydes af reklamer, ikke vil kunne parallelsende 
programmerne i Danmark”1242. 
 
Dette svar er imidlertid forkert. Et digitalt, terrestrisk tv-sendernet kan billedligt talt ses som “kabler 
i luften”, dvs. som et net, der distribuerer tv-kanaler på samme måde som et kabel-tv-anlæg. Og 

 
1239 Aftalen fra 10. november 2000 har intet nummer, hvad tillægsaftaler normalt har. Den har J. Nr. 1997.722-6/273 og 
synes aldrig offentliggjort i Folketingets dokumenter. I FM’s arkiv. 
1240 Se herom Mortensen 2004. 
1241 “Fremtidens tv og radio. Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 1. februar 2000”. Teknologirådets 
rapporter 2000/1,  s. 72-74 (Teknologirådet 2000). 
1242 L 79, 2000-2001, bilag 21 i Folketingets Kulturudvalg. 
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som det er fremgået af afsnit 13.18.1.1 kan en tv-station ikke have flere hjemsteder, men har det i 
det land, hvor hovedkvarteret ligger. Det er hjemlandets reklameregler, der gælder. Med andre ord 
kan de danske myndigheder ikke kræve, at f.eks. TV3, TV3+ og TvDanmark 1 overholder de 
danske reklameregler, og kanalerne kan derfor på transparente og ikke-diskriminerende vilkår på 
lige fod med andre få plads i en MUX i det danske DTT-net. 
 
Det danske DTT-net ville, når det var færdigetableret, blive landsdækkende, og TV 2/Danmark ville 
derfor få konkurrence fra et stor antal kommercielle tv-kanaler, der alle havde mulighed for 
ligeledes at blive landsdækkende, og som lovligt havde breaks, reklamer for øl, vin og 
håndkøbsmedicin og mulighed for at opkræve abonnementsbetaling. Alt i alt en forværring af TV 
2/Danmarks økonomiske situation. 
 
Der ville desuden være mulighed for, at private kunne oprette en landsdækkende, privat ejet og 
kommercielt finansieret tv-kanal som et alternativ til det statsejede TV 21243. Den mulighed, som 
“den tredje tv-kanal” en overgang havde stillet i udsigt (afsnit 13.15), men som af bl.a. teknologiske 
årsager aldrig blev realiseret. 
 
22.1.2. TV 2/Danmark og økonomien 
Når DTT-nettet stod færdigt, ville presset på TV 2’s økonomi altså blive forstærket. TV 
2/Danmarks økonomidirektør Peter Parbo udtalte den 5. april 2001 til Berlinske Tidende, at hvis der 
kom udenlandske tv-kanaler med breaks i det danske DTT-net, “så tror jeg, man også er nødt til at 
indføre reklamebreaks på TV2”. Det ville koste TV 2 tæt på 150 mio. kr. om året, hvis 
konkurrenterne kunne sende med alle TV-Direktivets regler, mente han (Morgenavisen Jyllands-
Posten, den 7. april). Men der var intet alternativ, DTT-nettet skulle indføres på trods af disse 
ulemper. “Hvis vi ikke hurtigt etablerer det digitale sendenet, så vinder satellit- og kabel-universet. 
Og så mister man den sidste nationale kulturpolitiske styring” (Parbo den 5. april i Berlingske 
Tidende). 
 
TV 2’s økonomi blev heller ikke bedre af, at Konkurrencerådet på sit møde den 29. november 2000 
havde givet TvDanmark medhold i den klage, der tidligere på året (se afsnit 20.4.3) var indgivet til 
Konkurrencestyrelsen over TV 2’s rabatsystem ved salg af reklameplads1244. TV 2 havde misbrugt 
sin dominerende stilling på det danske tv-reklamemarked, og TV 2’s progressive årsrabatter, som 
var fastlagt i “Priser og Betingelser 2000”, var i strid med konkurrencelovens § 11 stk. 1 (og EF-
traktatens artikel 82). De særlige vilkår i “1:1 og 2:1-pakkerne” var ligeledes i strid med de samme 
regler, og forbuddet imod videresalg af reklamer i TV 2 var også en overtrædelse. Forbuddet skulle 
ophæves straks, medens de to første overtrædelser ikke umiddelbart udløste konsekvenser, men 
gjorde det muligt for TvDanmark (og Viasat) senere at anlægge erstatningssager ved danske 
domstole. TV 2 appellerede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og anmodede desuden om, at 
påbuddet skulle have opsættende virkning indtil udløbet af det år, hvor Ankenævnet traf sin 
beslutning. Konkurrenceankenævnet afslog den  3. januar 2001 anmodningen1245. TV 2’s advokat 

 
1243 En sådan idé blev fremført af TV 2/Danmarks administrerende direktør Cristina Lage, men afvist af  Det Berlingske 
Officins administrerende direktør Joachim Malling den 3. januar 2002 i Berlinske Tidende, som “fugle på taget”. I 
stedet skulle private straks have adgang til den ene af de to analoge landsdækkende frekvenssæt. 
1244 Rådsmøde den 29. november 2000. J. Nr. 2:801-488, cf/Fødevarer/fin.g11 
1245 Konkurrenceankenævnet den 3. januar 2001. J. Nr. 00-214.216. 
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Olaf Koktvedgaard mente ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten den 6. januar, at det vil koste TV 2 
ca. 20-30 mio. kr. direkte, mere på længere sigt1246. 
 
Dertil kom, at TV 2/Danmark stadigvæk ikke havde fået løst sit problem med afvikling af 
etableringslånet. Medieaftalen fra marts 2000 havde reelt ikke taget stilling til vanskelighederne, 
men blot endnu en gang forlænget fritagelsen for at betale renter og henstand med afdrag (Aftalens 
pkt. 14). Hvis TV 2/Danmark skulle sikre sig økonomisk på længere sigt, måtte der oparbejdes en 
stor egenkapital, og det krævede igen årlige overskud af en betydelig størrelse – hvad 
økonomidirektør Peter Parbo da også havde til hensigt at realisere1247. 
 
Det betød en satsning på en mere kommerciel programflade og på den ungdomsfikserede 
satellitkanal, TV 2 Zulu. TV 2-regionerne kunne i den situation ikke vente støtte fra Kvægtorvet til 
opfyldelse af deres ønsker fra TV 2’s eget mediepolitiske oplæg “Vision 2000” (afsnit 18.5.5-6).  Et 
evt. økonomisk overskud ville i stedet blive anvendt til konsolidering af TV 2/Danmark. 
Regionerne var låst fast i den gamle TV 2-konstruktion, der med medieaftalen og lovvedtagelsen i 
december 2000 var forlænget i endnu fire år. 
 
22.1.3. Regionernes modtræk 
Men da meningsmålingerne i foråret 2001 bestemt ikke ville udelukke en borgerlig regering1248, 
endda uden CD, og da Venstre og De Konservative havde lovet at privatisere TV 2/Danmark inden 
for 100 dage efter et regeringsskifte (herom senere), så nogle af regional-tv-stationernes ledere en 
løsning på TV 2-regionernes problemer ved helt at komme væk fra TV 2/Danmark. 
 
I stilhed udarbejdede de et omfattende strategi-papir, der blev fremlagt til drøftelse på deres 
formands- og direktørmøde den 17. august 20011249. 
 
Dokumentet, der er på 32 sider, beskriver en række scenarier for TV 2-regionernes fremtid, hvor 
omdrejningspunktet i alle tilfælde er spørgsmålet om privatisering af TV 2/Danmark. Følgende 
modeller bliver nævnt, og jeg refererer dem uden at tage stilling til realismen eller de fejl, de 
rummer: 
 
1. TV 2 privatiseres. 
Inden for de første 100 dage af en borgerlig regeringsperiode træffer regeringen principbeslutning 
om at privatisere TV 2. Det skal dog første realiseres efter udløbet af det gældende medieforlig, dvs. 
efter 2004. TV 2 får en forretningsmodel som TV3 og TvDanmark, og programfladen nærmer sig 
disses. Bl.a. udhules nyhedsdækningen. 
Der er da tre muligheder for TV 2-regionerne: 
 

 
1246 Sagen sluttede som tidligere omtalt imidlertid ikke her, idet Konkurrenceankenævnets afgørelse blev viderebragt til 
Østre Landsret i 31. maj 2002. Via et ganske kompliceret forløb endte denne sag (sammen med andre klager over TV 
2’s adfærd på tv-reklamerådet) ved Højesteret, der dømte den 18. marts 2011. Sagen kom således ikke til afgørelse 
inden for det tidsrum, afhandlingen omfatter, og den behandles derfor ikke detaljeret. Den indgår dog i Danske Banks 
risikovurdering ved privatiseringen af TV 2 (afsnit 22.7.5.5). 
1247 Og det lykkedes i hvert fald for 2000, hvor TV 2/Danmark fik et overskud på 92,9 mio. kr. Jfr. TV 2/Danmark: 
Årsregnskab 2001. Odense 2002, s. 35. For 1999 var resultatet 52,3 mio. kr. (ib.). 
1248 B.T. den 1. marts, Børsens Nyhedsmagasin 5. marts, Ritzau 9. marts, Aktuelt 14. marts, Morgenavisen Jyllands-
Posten 25. marts, Ritzau 6. april. 
1249 ”TV 2/regionerne 2001-2008. Muligheder for en ny mediepolitik”. I FM’s arkiv. Oplysning om dato for 
forelæggelsen på s. 3. 
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1.1. Hele TV 2-familien privatiseres 
TV 2/Danmark og de otte regioner sælges samlet og provenuet tilfalder staten. 
 
1.2. TV 2/Danmark privatiseres uden regionerne 
I koncessionsbetingelser kræves, at der stilles regionale vinduer til rådighed. Betingelserne kan 
være detaljerede med hensyn til sendetider og varighed. Regionerne modtager licens uden om TV 
2/Danmark og skal betale en afgift til TV 2/Danmarks ejere for sendetiden. 
 
1.3. TV 2-regionerne bliver en selvstændig public service-institution 
I stedet for at være et netværk med sendetilladelse i TV 2/Danmarks flade, gøres TV 2-regionerne 
selvstændige i forhold til TV 2/Danmark. Det giver igen tre muligheder: 
 
1.3.1. TV 2-regionerne får en digital kanal 
Så længe der sendes analogt, skal TV 2-regionerne sende i TV 2/Danmarks flade. Sideløbende 
opbygges en digital regional kanal. Fra 2005 flyttes de analoge udsendelser her over og TV 2-
regionerne modtager hele den licens, der tidligere gik til TV 2-familien (fremskrevet til 678 mio. kr. 
i 2005). 
 
1.3.2. TV 2-regionerne udgør kernen i en ny flermedial public servicevirksomhed 
Regionerne sender stadigvæk i TV 2/Danmarks flade, så længe der er analog distribution. Der 
opbygges gradvist en regional digital kanal. Men fra 2005 dannes en ny public service-institution 
med TV 2-regionerne i centrum og med inkludering af DR’s Provinsenhed og DR’s regionale 
radioer. Virksomheden finansieres ved TV 2-familiens licens + en andel af DR’s licens og sender 
på sin egen digitale tv-kanal og regionalradioernes analoge frekvenser. 
 
1.3.3 TV 2-regionerne flyttes til DR 
De regionale stationer fortsætter som selvstændige virksomheder, men sender nu på DR’s VHF-
sendernet indtil en digitalisering en gennemført. Derefter sender de på egen digital tv-kanal som en 
del af DR’s udbud. 
 
2. TV 2 bliver ikke privatiseret 
Der opnås ikke flertal for at privatisere TV 2, og et nyt medieforlig træder i kraft i 2005. Det giver 
to muligheder. 
 
2.1. Vision 2000 
TV 2/Danmark og regionerne overholder aftalen fra “Vision 2000”, dvs. at TV 2-regionerne 
udvikler deres egen digitale tv-kanal og parallelsender deres nyhedsudsendelser hos TV 2/Danmark. 
 
2.2. TV 2 D udvikles ikke 
Økonomiske vanskeligheder eller en ændret mediepolitik hos TV 2/Danmark gør, at den digitale 
regionale tv-kanal (TV 2 D), ikke udvikles. TV 2’s anden digitale kanal i MUX 1 bruges enten til 
TV 2 Zulu, en anden kanal eller tildeles andre, f.eks. DK4. TV 2-regionerne fortsætte hos TV 
2/Danmark som nu. 
 
På trods af, at fremstillingen er tilstræbt neutral i forhold til alle muligheder, opstiller dokumentet 
på side 12ff. følgende “helt klare og afgørende forudsætninger”, der viser en tydelig mistillid til TV 
2/Danmark: 
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• TV 2/Danmark bremser regionernes udvikling og vedstår sig ikke “Vision 2000”. 
• Politikerne beslutter, at TV 2/Danmark privatiseres og adskilles fra regionerne, men det sker først 
efter 2004. 
• TV 2-regionerne tildeles straks en 24 timers digital tv-kanal. 
• Så længe der sendes analogt, parallelsendes regionernes nyheder hos TV 2/Danmark. 
• Derefter udgør TV 2-regionerne selvstændige enheder uden tilknytning til TV 2/Danmark. 
• Der skabes et finansielt grundlag via licens eller abonnement. 
 
Derefter anføres det, at “TV 2/Regionernes nye mediepolitik skal være operativ, hvad enten TV 2 
privatiseres eller TV 2/Danmark bremser regionernes udvikling og ikke vedstår sig ’Vision 2000’” 
(s. 12). 
 
Implicit fremgår det, at TV 2-regionerne kun kan få deres helt egen digitale 24 timers tv-kanal, hvis 
de frigøres fra TV 2/Danmark, der privatiseres og fratages licensen, der i stedet går til regionerne. 
 
De efterfølgende sider 12-32 gennemgår de politiske muligheder, programfladen i den nye kanal, 
nye digitale programmuligheder (Video on Demand, T-commerce), økonomi og organisation i 
modellerne. 
 
Mødet mundede ud i en beslutning om at udarbejde et nyt strategipapir, der eksplicit indeholdt et 
egentligt forslag, der tog udgangspunkt i de tidligere nævnte “helt klare og afgørende 
forudsætninger”, nemlig at TV 2/Danmark bremser TV 2-regionernes udvikling og ikke vedstår 
“Vision 2000”,  samt at TV 2/Danmark privatiseres1250. 
 
Nu var der således ikke tale om at opstille en række logiske muligheder, men at foreslå én af dem, 
nemlig den, hvor TV 2-regionerne fik deres egen digitale tv-kanal, helt uafhængig af et privatiseret 
TV 2/Danmark.  
 
Programindhold og organisation ligger i forlængelse af tankerne i “Vision 2000” (afsnit 18.5.3). 
Der skal sendes selvproduceret stof fra kl. 18.00 til ca. 22.00-22.30 på alle uges dage, og der er ikke 
tænkt i målgrupper som f.eks. 21-50-årige (s. 4). I dagtimerne anvendes den digitale kanal til 
offentlig information og oplysning, herunder transmission fra Folketinget og Europaparlamentet. 
Dertil kommer fjernundervisning, nationalt og regionalt. Det forudsættes, at disse aktiviteter kan 
generere “en betydelig indtjening”,  fra offentlige myndigheder og EU. Samlet ca. 180 mio. kr. (s. 
8-10). Hertil regnes med 80 mio. kr. fra Internetaktiviteter og digitale tjenester. Resten – der anslås 
til ca. 665 mio. kr. - kan enten komme fra licens, fra en blanding af licens og reklame eller via 
abonnementsindtægter. 
 
Forslaget blev drøftet på et nyt formands- og direktørmøde den 5. september 2001 på TV 2/Lorry. 
Som indbudte eksperter, der skulle udtale sig om forslagets politiske og økonomiske muligheder, 
deltog det tidligere Medieudvalgs formand, Torben Krogh, og medieforsker, professor Frands 
Mortensen. 
 
De to eksperterne mente, at forslaget nok på længere sigt havde en vis politisk realisme, men 
naturligvis under forudsætning af, at det digitale, jordbaserede sendernet kom i gang snarest og blev 
en succes. De økonomiske forudsætninger og beregninger fik derimod ikke megen ros, men blev 

 
1250 “TV 2/Regionerne 2001-2008. Forslag til en ny public service regional digital TV-kanal baseret på de 8 TV 
2/Regioner”. Ikke dateret, men udleveret til deltagerne i mødet på TV 2/Lorry den 5. september 2001. I FM’s arkiv. 
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anset for spekulative og uden grundlag i tilgængelige seertal og i de erfaringer, der hidtil var gjort i 
Danmark og andre lande, der havde forsøgt sig med fjernundervisning og offentlig information1251. 
 
Forslaget, der i forhold til den mediepolitiske situation var yderst delikat, blev aldrig offentliggjort i 
sin helhed, men det døde ikke og indgik senere i forhandlingerne op til VK-regeringens 
mediepolitiske udspil (afsnit 22.3.2.4). 
 
TV 2-regionernes utilfredshed med de forhold, TV 2/Danmark bød dem, blev dog ikke holdt skjult. 
I forlængelse af den verdensøkonomiske opbremsning, som terroraktionen mod World Trade Center 
og Pentagon den 11. september 2001 medførte, bebudede TV 2/Danmarks administrerende direktør 
Cristina Lage allerede den 26. september besparelser på 50 mio. kr. i budgettet for 2002, hvoraf TV 
2-regionerne skulle bidrage med 12 mio. kr. (Ekstra Bladet den 26. september 2001). I forvejen var 
deres budget for 2002 beskåret, og de havde måttet spare i 2000, skønt TV 2/Danmark fik et 
overskud på 93 mio. kr. Nu blev det for meget. Direktøren for TV 2/Fyn Ove Mulvad, der var 
talsmand for regionerne, gik i pressen med en hård kritik af Kvægtorvets økonomiske dispositioner, 
som han mente havde til hensigt at gøre TV 2 attraktiv for en privat køber. I den forbindelse luftede 
han for Fyens Stiftstidende, at direktørerne for de regionale stationer havde udarbejdet et katalog 
over modeller for fremtiden. Bladet nævnte både konstruktionen, hvor TV 2-regionerne var en del 
af DR, og den, hvor de leverede programmer til et kommercielt, privat TV 2, og samtidigt drev 
deres egen digitale tv-kanal (den 27. september 2001).  
 
22.1.4. De 100 dage 
Som det er fremgået stod DTT-sendernettets fremtid meget langt fremme i overvejelserne hos TV 
2/Danmark, TV 2-regionerne og politikerne om fremtidens medielandskab. 
 
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen havde søgt at fremme beslutningsprocessen ved at nedsætte 
“en digital krystalkugle” til at rådgive om programmæssige kriterier for fremtidens digitale tv-
kanaler. Medlemmerne kom dels fra hendes tidligere omtalte “tænketank” (afsnit 18.3.2), dels var 
det fremtrædende repræsentanter fra DR, TV 2, TV 2-regionerne, MTG, SBS samt 
reguleringsmyndigheder, teknikkere, en række store private IT-virksomheder og IT- 
brancherepræsentanter1252. Og den 4. april 2001 indledte hun de politiske forhandlinger med 
forligspartierne, dvs. med Socialdemokratiet, De Radikale, SF og CD om udmøntning af 
beslutningen om at oprette et DTT-net. Ministeren havde ifølge Berlingske Tidende sat en kort 
tidsfrist for en endelig plan på tre til fire måneder fra nu, og målet var, at de digitale udsendelser 
skulle starte til nytår1253. 
 
Spørgsmålet om de kommercielle udenlandske, dansksprogede tv-kanalers adgang til DTT nettet 
var naturligvis centralt i forhandlingerne, og på spørgsmål fra Berlingske Tidendes Jens Jørgen 
Madsen svarede SF’s forhandler Aage Frandsen, at “vi står i et dilemma. Hvis vi ikke hurtigst 
muligt sikrer, at TV-stationerne går over til det digitale net på jorden - ikke blot DR og TV2, men 
også de kommercielle kanaler - så får man nok aldrig nogen til at skifte. DR2 er ikke nok til at 

 
1251 Jfr. Frands Mortensens beregninger, der blev fremlagt på mødet. I FM’s arkiv. 
1252 I alt 30 personer, se navnelisten i Berlingske Tidende den 4. april 2001. 
1253 Den korte tidsfrist vakte forundring (Berlingske Tidende den 4. april 2001). Men Folketingsvalget kunne komme 
når som helst, og V og K var tøvende over for DTT-projektet (se debatten i Folketinget ved førstebehandlingen af L 79, 
2001-2002 den 21. november 2000), og måske ville de opgive det efter en regeringsovertagelse. Desuden bekræftede 
Elsebeth Gerner Nielsen rygterne om sin graviditet i Ekstra Bladet den 4. april 2001 og oplyste, at hun var i femte 
måned. Hun gik på barselsorlov den 31. august 2001 og fødte den 15. september (Ekstra Bladet den 17. september 
2001). 
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trække det. […]”. Dagen efter fik han - igen på spørgsmål fra Jens Jørgen Madsen - tilslutning fra 
Socialdemokratiets Jytte Wittrock: “Hvis ikke det er tilstrækkeligt tillokkende for TV-kanaler som 
TV3 og TvDanmark, så forbliver de jo bare på satellitterne eller i kabel-TV. Derfor er man nødt til 
at sige, at de kommercielle kanaler skal have ens vilkår – hvad enten de sender via satellit og følger 
engelsk lovgivning eller i det nye jordbaserede net”. CD’s Peter Duetoft var enig, og der tegnede 
sig således et flertal for at acceptere, at TV3, TV3+ og TvDanmak 1 kom “ned på jorden” med 
reklamebreaks, m.v. 
 
Jens Rohde, der som nævnt ikke var med i forligskredsen, blev også bedt om sin kommentar, og 
han sagde den 4. april 2001: “Medierne skal have mulighed for at tjene penge, før de gider gå ind i 
det her. Det er ikke kultur det her. Det er business. Og før ministeren erkender, at der skal tillades 
reklame-breaks i det digitale net, så får hun en stor fiasko. Hun må samtidig privatisere TV2, hvis 
stationen fortsat skal kunne konkurrere om reklamemarkedet med TV3. Ellers falder TV2s 
markedsværdi drastisk og så har du en ny Combus-sag”1254. 
 
Det er i denne sammenhæng Jens Jørgen Madsen interviewer Jens Rohde og Brian Mikkelsen, og 
næste dag, den 5. april 2001, kan Berlingske Tidende på forsiden fortælle: 
 
“V og K vil privatisere TV2 på 100 dage” 
 
Jeg citerer hele artiklen: 
 
“Medielov: Hvis Venstre og de Konservative får regeringsmagten efter næste valg bliver en 
privatisering af TV2 et af målene i den ny regerings første 100 levedage. Kulturminister Elsebeth 
Gerner Nielsens (R) idealer og ønsker for det danske medielandskab vil blive skrottet øjeblikkeligt, 
hvis de borgerlige får magten efter næste valg. Venstre og de Konservative er parate til at sætte en 
klar tidsfrist for salg af blandt andet TV2, der i dag finansieres delvist af licens. ’Vores målsætning 
er, at der skal laves drastiske ting på hele medieområdet. Inden for de første 100 dage af den ny 
regerings levetid vil TV2 blive privatiseret. Desuden skal reklamereglerne liberaliseres ,’ siger 
Venstres medieordfører, Jens Rohde, der støttes af de Konservatives medieordfører: Vores oplæg 
er, at TV2 i første omgang gøres til et aktieselskab og 100 procent reklamefinansieret, hvorefter det 
skal privatiseres. Og vi har ikke noget imod reklameafbrydelser midt i udsendelserne. Principielt 
bør der gælde samme reklameregler for TV-medier som aviserne, ‘siger Brian Mikkelsen (K). V og 
K, der i de seneste mange meningsmålinger står til at kunne mønstre et klart politisk flertal alene 
med Dansk Folkeparti, er tilmed parate til at basere en aftale på støtte fra Dansk Folkeparti. Ifølge 
Jens Rohde (V) handler det om at få solgt TV2 hurtigst muligt, inden konkurrencen fra nye TV-
kanaler underminerer stationens økonomi: ‘TV2s markedsværdi vil falde rimeligt hurtigt. Når 
kommercielle TV-kanaler kommer ind på det ny digitale jordbaserede sendenet med helt andre 

 
1254	Det statsejede busselskab Combus A/S havde klaret sig økonomisk dårligt, og ved lov fra 1998 var det bestemt, at 
selskabet skulle privatiseres og alle aktier sælges. På grund af forværrede økonomiske forhold indskød staten ny kapital 
i Combus og efter en tumultarisk proces med flere statstilskud blev selskabet – efter sigende for én kr. – solgt til Arriva 
i november 2000. Det er det, Jens Rohde må hentyde til. Danske Busvognmænd havde klaget til EU-Kommissionen, 
der den 28. marts 2001 erklærede statsstøtten til Combus for forenelig (NN 127/2000). Danske Busvognmænd 
indbragte Beslutningen for Retten, der  senere med dom den 16. marts 2004 i sagen T-157/01 annullerede 
Kommissionens Beslutning. Herefter skulle Kommissionen træffe en ny Beslutning, og det skete den 13. juli 2009, hvor 
Kommissionen afgjorde, at “den statsstøtte, som Kongeriget Danmark ydede i 1999 og 2001 i form af en 
kapitalforhøjelse, ansvarlig lånekapital og garantier [til Combus], er uforenelig med fællesmarkedet, [og at] Kongeriget 
Danmark træffer alle nødvendige foranstaltninger til fra Combus at tilbagesøge den i artikel 1 omhandlede støtte, der 
ulovligt er stillet til rådighed for Combus”. Som det ses, er det en sag, der har ligheder med TV 2-sagen. 
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vilkår, kan TV2 ikke stå distancen. Vi risikerer en ny Combus-sag, hvor vi må sælge TV2 for en 
krone.’Jens Bilgrav-Nielsen, bestyrelsesformand for TV2, erkender, at V og K har frit spil til at 
privatisere, da de to partier ikke er bundet af det nuværende medieforlig, som regeringen har 
indgået med CD og SF. ‘Men det er ikke sikkert, vi så får det TV ud af det, som er godt for 
Danmark. TV2 har brug for friererammer i en ny digital TV-tid til at kunne indgå alliancer og 
bringe reklamer på lige vilkår med de kommercielle, ’siger formanden”. 
 
Det var en alvorlig trussel imod den gældende TV 2-konstruktion og imod måden, public service-
forpligtelserne blev opfyldt på i Danmark. Jens Rohde og Brian Mikkelsen havde tidligere sagt, at 
det gældende medieforlig ville leve højest 30 sekunder efter et regeringsskifte, og nu oplyste de to 
hedsporere, at TV 2’s privatisering skulle ske i en gevaldig fart på mindre end 100 dage1255. 
 
Der er tale om et interview, og ofte vil journalisten naturligvis ikke have plads til at gengive alt det, 
de interviewede siger, og som de muligvis har lagt vægt på. Men det er dog interessant, at der som 
led i 100-dages-proklametionen kun nævnes frygt for prisfald ved salget af TV 2 som begrundelse 
for en hurtig privatisering. Var det, når det kom til stykket, økonomiske forhold, der var afgørende 
for privatiseringsønskerne hos Venstre og De Konservative? Jfr. her Berlingske Tidendes hårde 
kritik af VK-regeringens argumentation i oktober 2004 for at sælge TV 2 (jfr. afsnit 22.12.10.2). 
 
22.1.5. Venstre vinder valget –  
Folketingsvalget kom den 20. november 2001 og blev en stor sejr for Venstre og et tilsvarende 
nederlag for Socialdemokratiet, der for første gang siden 1920 ikke var Folketingets største parti. 
Venstre gik fra 42 til 56 mandater, Socialdemokratiet fra 63 til 52. 
 
SR-regeringens strategi med at knytte de små midterpartier til sig slog fejl på den måde, at CD røg 
ud af Folketinget, hvorved regeringen mistede sit potentielle flertal. Socialdemokratiet og Det 
Radikale Venstre måtte gå i opposition.   
 
Sammen med De Konservative, der uændret fik 16 mandater, dannede Venstre regering under 
Anders Fogh Rasmussens ledelse den  27. november 2001. Dansk Folkeparti, der også havde fået et 
godt valg med en fremgang på 9 mandater, blev regeringens støtteparti. Tilsammen rådede VKO 
over 94 mandater. Brian Mikkelsen blev Kulturminister, og efter kampvalg med Kristian Jensen 
blev Jens Rohde den 28. november valgt til politisk ordfører for Venstre samtidigt med, at han 
beholdt ordførerskabet i mediepolitikken. 
 

 
1255 Brian Mikkelsen har senere lagt afstand til udtalelsen og ment, at det kun var Rohde, der havde sagt det og stod 
inde for det. Kulturministeriets pressechef Martin Østergaard-Nielsen skrev således i mail til Frands Mortensen den 9. 
januar 2004: “På baggrund af din henvendelse [om de 100 dage] har jeg endnu engang drøftet sagen med ministeren, og 
han oplyser, at citatet om de 100 dage står for Jens Rohdes regning, selv om Brian Mikkelsen bliver koblet på det i 
Ritzau-telegrammet. I et bredere perspektiv kan man sige, at Brian Mikkelsen jo er blevet interviewet mange gange om 
en privatisering af TV2, og han husker naturligvis ikke alle detaljer i de interviews, som han har givet, men han er 
stensikker på, at han aldrig har lovet at sælge TV2 på hundrede dage. Han var godt klar over, at Jens Rohde på et 
tidspunkt i oppositionsperioden markedsførte den påstand, og til din private orientering kan jeg oplyse, at Brian 
Mikkelsen i dag ærgrer sig lidt over, at han ikke på det tidspunkt lagde luft til det synspunkt. Det kunne have sparet ham 
for mange ærgrelser sidenhen, hvor han ofte er blevet konfronteret med den udtalelse. Med udgangspunkt i citatet fra 
Berlingske har du naturligvis ret til at sige, at Brian Mikkelsen i oppositionsperioden i en fælles udtalelse med Jens 
Rohde blev citeret for at sige, at TV2 skulle privatiseres på 100 dage. Rent formelt burde Brian Mikkelsen jo have 
klaget til Berlingske og krævet en rettelse af citatet på daværende tidspunkt, og det gjorde han ikke. Du bør dog også 
være opmærksom på, at han ved sin tiltrædelse som kulturminister udtalte, at det kunne tage op til tre år at privatisere 
TV2”. I FM’s arkiv. 
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22.1.6.  – men tøver med privatiseringen 
Op til valget havde DR i en række udsendelser givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål og 
komme i dialog med lederne af de politiske partier, og den 16. november 2001 var Anders Fogh 
Rasmussens gæst hos Poul Friis, der stod for den direkte udsendelse, der blev sendt kl. 23.05-24.00 
på P1. 
 
Omkring tre kvarter inde i programmer ringede Ph.D.-studerende Thomas Bjørner og spurgte til TV 
2-privatiseringen. Jeg gengiver hele samtalen mellem en usædvanligt tøvende Anders Fogh 
Rasmussen (AFR), Poul Friis (PF) og Thomas Bjørner (TB)1256: 
 
“TB: Godaften. 
AFR: Godaften. 
TB: Jeg vil godt prøve at bringe noget lidt andet ind i debatten, noget der ikke rigtigt har været 
oppe, og det er omkring privatiseringen af TV 2. 
AFR: Ja. 
TB: Jeg vil godt høre hvor højt det står på Venstres dagsorden. 
(Pause) 
PF: Er det den med de 100 dage? 
TB: Ja det er jo det Jens Rohde bl.a. er kommet ud med fra Venstre, at de vil privatisere TV 2 inden 
for 100 dage 
AFR: Ja, det tror jeg nu under ingen omstændigheder kan lade sig gøre. (Let latter). 
TB: Det tror jeg heller ikke. 
AFR:  Altså, sådan et projekt lader sig ikke realisere inden for den tidshorisont, hvis man skal gå 
ind i det.  Øhm. Altså … det vil nu efter min mening kræve nogle meget nøje overvejelser, øh vi 
skal jo sikre at der også, når det gælder public service i Danmark er en vis konkurrence. 
PF: En privatisering af TV 2 er vel stadigvæk Venstres politik, er det ikke det? 
AFR: Jo, jo da, det står da i vores program [1257], men altså vi har ikke taget stilling til … hvornår 
og hvordan og sådan nogle ting. For os er det afgørende altså at vi har en fri konkurrence … på 
mediefronten … og også når det gælder det, der hedder public service synes jeg det er vigtigt der er 
en en-øh en konkurrence og at man ikke får et monopol til at drive public service i Danmarks Radio.  
TB: Hvordan havde man konkret forestillet sig at det skulle gøres? 
AFR: At hvad? 
TB:  Med privatiseringen af TV 2 
FR: Jamen det har vi faktisk slet ikke været inde i øh detaljerede overvejelser om hvordan det skulle 
finde sted. Det har vi ikke. 
TB: Hvad skulle formålet være med det. 
AFR: Jah-men altså, øh der ligger vel også i det jeg siger her, at det ikke sådan er et af de første 
projekter, vi tager fat i. 
TB : Er du uenig ligefrem med Jens Rohde omkring det? 
AFR: Jeg kan i hvert fald slå fast at det ikke kan lade sig realisere inden for 100 dage. Og øh jeg 
ved heller ikke hvad der er af penge i det. Øh, så-ø det er ikke sådan en sag jeg har været så stærkt 
optaget af. 
PF: Det er ikke den der ligger forrest på skrivebordet, hvis du kommer ind at sidde i 
statsministeriet? 

 
1256 Udskrift fra Statens Mediesamlings kopi af udsendelsen. I dette og de følgende udskrifter betegner kursiveringer 
kraftigt tryk. … markerer tøven.  
1257 Det står hverken i Venstres principprogram fra 1995 (“Mennesket frem for systemet”), der stadigvæk var gældende 
i 2001, eller i Venstres valgprogram fra 2001 (“Tid til forandring”).  
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AFR: Najh øh det er det ikke altså. Jeg vil prøve at se mediepolitikken sådan lidt i en større en 
større helhed og der er utroligt mange ting, der indgår der. Det vigtigste for mig, det er at sikre at 
der er en god fri konkurrence på medieområdet. 
PF: OK? Thomas Bjørner? 
TB: Ja, OK”. 
 
Det kan ikke kaldes en helhjertet opbakning bag Jens Rohdes udsagn om, at regeringen hurtigt ville 
privatisere TV 2/Danmark. Og usikkerheden fortsatte straks efter valget. 
   
Allerede den 22. november kunne dagbladene bringe de første meldinger om regeringsskiftets 
betydning for mediepolitikken. Berlingske Tidende havde denne historie: 
 
“’Vi tager hele medieforliget og river det op med rode. Det er det, vi har lovet at gøre, og det er det, 
vi gør,’ siger Jens Rohde, der tripper for at komme i gang. Første punkt på dagsordenen bliver at 
gennemføre et stop for den årlige stigning i licensen på fem procent. Licensen skulle ellers være 
steget til nytår med 100 kroner til 2088 kroner per husstand. ‘Vi ønsker at sikre borgerne et 
skattestop, og derfor skal den planlagte licensstigning naturligvis bremses,’ siger Jens Rohde. 
Stoppet betyder, at DR til næste år vil gå glip af 146 mio. kroner, mens TV2 mister 30 mio. kroner. 
DR's andel af licensen er i år på 2,7 mia. kroner, mens TV 2 får 545 mio. kroner. Næste skridt i den 
borgerlige regerings liberaliseringstanker bliver at privatisere TV2. Men det kan komme til at tage 
noget tid, erkender Jens Rohde. ‘Først skal vi have afviklet TV2s gæld. Dernæst skal det omdannes 
til et statsejet aktieselskab, hvorefter det kan privatiseres,’ siger Jens Rohde, der ønsker at 
gennemføre privatiseringsplanen inden for 3-4 år. Som kompensation til TV2 for de manglende 
licenspenge lægger Jens Rohde samtidig op til en liberalisering af reklamereglerne, som ifølge 
Rohde er alt for restriktive. ‘Vi bliver nødt til at forholde os til verden, som den ser ud og ikke som 
den så ud. Det er meningsløst, at TV2 skal operere under nogle regler, mens TV3, der sender til de 
samme seere, har andre regler,’ siger Jens Rohde. Skrotningen af medieforliget vil endvidere betyde 
omfattende liberaliseringer på hele radio- og TV-markedet: Netværksafgiften, som de lokale 
stationer under TV Danmark har været belastet med, bliver fjernet allerede fra 1. januar. 
Udbuddet af radiokanalen P5 vil blive stoppet, indtil der er gennemført en oprydning af 
frekvensplanen efter hollandsk forbillede. Det ventes at ville bringe flere nye landsdækkende 
radiokanaler frem i lyset. De skal udbydes på auktionsvilkår, og dermed vil de fleste 
medievirksomheder kunne få adgang til radiomediet. Men det bliver først efter, at 
lokalradiostationerne er blevet sikret. ‘Vi skal sikre konkurrencevilkårene for lokalradioerne, inden 
de landsdækkende radiokanaler bliver sluppet løs,’siger Jens Rohde”.  
 
Som nævnt var Dansk Folkeparti regeringens støtteparti, og da de nye oppositionspartier tidligere 
havde vist sig negative i forhold til en privatisering, var Dansk Folkepartis stilling afgørende. Poul 
Nødgaard havde i løbet af dagen fået læst Jens Rohdes udmelding, og det skabte derfor nogen 
usikkerhed, da sagde han til Ritzau: 
 
“Den nye regering kommer hverken til at gennemføre en hurtig privatisering af TV 2 eller sætte en 
lynstopper for placeringen af den femte landsdækkende radiokanal. Det fastslår Dansk Folkepartis 
medieordfører, Poul Nødgaard, der er tydeligt irriteret over venstremanden Jens Rohde, som 
allerede dagen efter valget fastslog, at den nu afgående regerings medieforlig ville blive skrottet af 
den nye regering. - Det er meget godt, at den unge venstreløve styrter ud, men han skal altså lige 
have talt med os. Det eksisterende medieforlig er godt nok indgået uden Venstre, de Konservative 
og os, men derfor skal vi have respekt for det alligevel, siger Poul Nødgaard. […] - Og vi vil ikke 
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tage på en chancesejlads, når det gælder eksempelvis privatisering af TV 2. Det er vigtigt, at vi går 
det her meget grundigt igennem. Det er en meget stor affære at lave om på medieforliget, så der vil 
også gå en rum tid, før vi kan gøre det, siger Nødgaard, der understreger, at han grundlæggende er 
tilhænger af at TV 2 privatiseres. - Men der findes flere måder at gøre det på. Og det er meget 
vigtigt, at vi finder den mest forsvarlige, siger Nødgaard (Ritzau 22. november 2001, 18:02).  
 
Også Brian Mikkelsen var tøvede og havde den 21. november meldt ud til Børsen, at 
privatiseringen kunne tage op til tre år. 
 
Ikke overraskende fik dette de dagblade, der havde meldt sig som interesserede købere, til at råbe 
vagt i gevær. Morgenavisen Jyllands-Posten i lederen den 23. november 2001: 
 
“VI HOLDER, hvad vi lover! Sådan lød det gang på gang fra Anders Fogh Rasmussen i 
valgkampen. Det vil vi se frem til med forventning. Tag nu blot kulturens område, hvor borgerlige 
mærkesager ofte har været på løfternes dagsorden. Vi skal tilbage til sidste forår, da SR-regeringen 
luskede et nyt medieforlig igennem. Dengang lovede de to medieordførere, Brian Mikkelsen (K) og 
Jens Rohde (V), at når de fik flertal, ville de straks lave hele medieforliget om. Bl.a. var de oprørte 
over, at forliget gav DR og TV 2 100 mio. kr. hver om året til at udbygge deres internetaktiviteter, 
så de for offentlige midler kan konkurrere med andre medier om f.eks. rubrikannoncer. Denne 
konkurrenceforvridning lovede de to at ændre, så snart flertallet var i hus. Det er det nu! Op til 
valget lovede de to borgerlige medieordførere også, at TV 2 ville blive privatiseret i løbet af de 
første 100 dage under en ny borgerlig regering. Dette løfte nåede Anders Fogh Rasmussen lige at 
moderere sidste weekend [1258]. Det vil ikke være muligt at gennemføre en privatisering af TV 2 
inden for de første 100 dage. Men i princippet opretholdes substansen i løftet. […] Der er rigeligt 
med løfter at holde, og der er nok af mudrede aftaler at rydde op i”. 
 
Disse hurtige udmeldinger og den medfølgende polemik fik Anders Fogh Rasmussen til at forlange 
arbejdsro, medens regeringsgrundlaget blev skrevet: “Jeg har i dag givet det råd til medlemmerne af 
Venstres folketingsgruppe, at de skal holde kæft”, sagde han bramfrit til B.T. den 25. november. Og 
to dage efter kom så regeringsgrundlaget, der rummede følgende om mediepolitikken:  
 
“Mediefrihed 
Selvstændige medier udgør en uundværlig del af det demokratiske samfund.  Ytringsfriheden og 
informationsfriheden er fundamentet for folkestyret. 
Regeringen vil tilrettelægge en mediepolitik, der bygger på informations- og ytringsfrihed, på 
mangfoldighed og på alsidighed. Det gælder kendte trykte og elektroniske medieformer, og det 
gælder nye medier som følge af ny teknologi. 
Regeringen ønsker at bidrage til, at befolkningens medieønsker og –behov tilgodeses.  Dette 
forudsætter reelle valgmuligheder både inden for de enkelte former for medier samt 
mediegrupperne imellem. Dagbladene har en særlig betydning for den demokratiske 
debat.  Forudsætningen er en flerhed af dagblade, som kan udvikles i takt med de teknologiske 
muligheder.  Regeringen vil for at fremme flerheden samt udbredelsen af dagblade søge at 
videreføre de nuværende ordninger for moms på bladsalg, for distribution via postvæsenet og for 
Dagbladenes Finansieringsinstitut. 
Regeringen ønsker en flerhed af medier på det elektroniske område.  Der skal tillige være en reel, 
ligeværdig konkurrence på nyheds-, informations- og debatområdet, som er afgørende for 

 
1258 Der henvises sandsynligvis til radioudsendelsen fredag den 16. november 2002. 
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demokratiet.  Også radio- og tv-stationer skal kunne udvikles i takt med de teknologiske 
muligheder”1259. 
 
Altså intet om privatisering af TV 2. 
 
Brian Mikkelsen forklarede i Kristeligt Dagblad den 28. november, at han havde skrevet en liste 
over emner, som han nu vil definere nogle borgerlige holdninger til1260. Han ville dog ikke svare på, 
om en privatisering af TV 2 var med på listen. “Vi skal uden tvivl se på mediepolitikken. Vi mener, 
at der skal være konkurrence for de elektroniske medier, men vi vil også sikre os, at public service 
har nogle ordentlige vilkår”. 
 
Igen kom en af de borgerlige aviser på scenen med løftet pegefinger. Berlingske Tiende var der 
dagen efter den 29. november 2001: 
 
“Det er påfaldende, så hurtigt de store borgerlige partier, uanset deres slaglinie om ‘Tid til 
forandring’, er gledet fra udtrykkeligt at ville privatisere det kulturpolitisk overflødige TV2, over at 
udsende uldne signaler, til nu slet ikke at have det med i regeringsgrundlaget. Og det på trods af, at 
der nu for første gang i kanalens minde er mulighed for at skabe politisk flertal uden om kanalens 
indtil meningsløshed trofaste1væbnere i Det Radikale Venstre. Her har Brian Mikkelsen med andre 
ord allerede et forklaringsproblem at rette op på”. 
 
Den 9. december, hvor spørgsmålet om privatiseringen stadigvæk ikke var besvaret utvetydigt af 
regeringen, tog Berlingske Tidende atter fat: 
 
“En af de mest presserende opgaver for kulturminister Brian Mikkelsen er at få saneret det 
gældende medieforlig. Der er klart flertal for at gøre op med den socialdemokratisk dominerede 
mediepolitik, og det er en misforståelse af de helt store, når Poul Nødgaard som medieordfører for 
Dansk Folkeparti siger, at det på Christiansborg er god tone at respektere forlig. Javist, men det 
gælder naturligvis kun de forlig, man selv deltager i. Hverken Dansk Folkeparti, Det Konservative 
Folkeparti eller Venstre er med i medieforliget. De tre partier har flertal og skal derfor ikke have 
skrupler ved at gennemføre en højst tiltrængt liberalisering af medieområdet. Den tidligere regering 
havde ikke ondt i samvittigheden ved at gennemtrumfe et medieforlig med det snævrest tænkelige 
flertal, og den nuværende regering kan på samme måde lægge roret afgørende om. Brian Mikkelsen 
har forhåbentlig ikke glemt, hvordan han med spids pen har skrevet, at Danmark i hele den frie 
verden har den mest restriktive statsstyring af radio og TV. Nu har Brian Mikkelsen chancen for at 
ændre kursen. Det er helt uhørt, at staten står bag to TV-stationer med i alt fire landsdækkende 
kanaler samt et Danmarks Radio med monopol på fire landsdækkende radiokanaler. Tilmed betød 
forårets medieforlig, at der blev givet licensmillioner til online-virksomhed i direkte konkurrence 
med kommercielle virksomheder. Det er konkurrencefordrejning, der vil noget. Vi har på 
medieområdet et sammensurium af reklamer, licenser, netværksafgifter, regionale, lokale og 
landsdækkende radio- og TV-kanaler med og uden public service-forpligtelser. Det er noget rigtigt 
rod. Oprydningen fortjener lidt omtanke, men der bør ikke herske tvivl om endemålet, som 

 
1259 “Regeringsgrundlag 2001. Vækst, velfærd – fornyelse”. 
http://www.stm.dk/publikationer/regeringsgrundlag/reggrund01.htm. 
1260 Anders Fogh Rasmussen har siden afvist, at Brian Mikkelsen havde nogen indflydelse på VK-regeringens 
kulturpolitik. “’Jeg havde jo skrevet hele regeringsgrundlaget inden 2001, og så forhandlede vi om det. Siden jeg blev 
formand i 1998, havde vi arbejdet med det’, lyder det noget hovedrystende svar på spørgsmålet, om det nu var ham eller 
Mikkelsen, der havde ført pennen i 2001” (Schjørring & Jannerup  2018, s. 180). 
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reserverer public service-pligter til Danmarks Radio, mens alt andet overlades til markedskræfterne. 
Yderligere bør licensen fjernes. Licens vender den tunge ende nedad og holder gang i et overflødigt 
kontrol- og opkrævningsmaskineri. Udgifterne til Danmarks Radio skal dækkes over skatterne, og i 
øvrigt er det ingen naturlov, at Danmarks Radio skal have det nuværende omfang for at levere de 
udsendelser, politikerne afgrænser som public service-opgaver”. 
 
Men det var ikke let for Brian Mikkelsen at levere varen. Anders Fogh Rasmussen havde 
udtrykkelig understreget ønsket om konkurrence på public service, hvad man også kunne læse ud af 
regeringsgrundlaget. Jens Rohde oplyste i et interview med Morgenavisen Jyllands-Posten den 15. 
december, at han på trods af statsministerens afstandtagen fra at give DR et monopol på public 
service, og uanset at han i sin rolle som politisk ordfører skulle tegne Venstres overordnede linje, 
var han villig til at gentage synspunktet om, at TV 2 skal privatiseres. Men “det er hans personlige 
mening, som han nu skal forsøge at overbevise resten af den 56 mand store Venstre-gruppe om”1261. 
Altså tilsyneladende ikke noget flertal i Venstres folketingsgruppe for en privatisering. 
 
Morgenavisen Jyllands-Posten fulgte op i en reportage næste dag den 16. december, hvor to 
journalister fulgte Kulturministeren hjem fra arbejdet i hans ministerbil. Her blev der heppet på 
Brian Mikkelsen, der svarede igen med løfter. Journalisterne konstaterer, at ministerbilen har 
fjernsyn og skriver så: 
 
“Denne aften er billedet på både TV2 og DR dog lidt uskarpt. Det samme kunne man sige om de 
meldinger, som hidtil er kommet fra ministeren om, hvad der skal ske med det danske 
medielandskab. Før folketingsvalget lød meldingen fra Venstre, at TV 2 skulle privatiseres inden 
for hundrede dage. De Konservatives udgangspunkt var en undersøgelse inden for hundrede dage. 
Ingen af udsagnene er hidtil blevet formuleret som regeringsgrundlag eller politik. I ministerbilen 
løfter den konservative Brian Mikkelsen en smule af sløret for, hvad der skal ske nu, hvor den 
gamle regerings medieforlig, der blev til uden støtte fra de nuværende regeringspartier, er 
kasseret. ’Tavlen er vasket ren,’ som Brian Mikkelsen udtrykker det. Han forventer at komme med 
et medieudspil inden sommerferien, der i hvert fald skal styrke public service-forpligtelsen. En 
forpligtelse, der handler om aktualitet og kvalitetsprogrammer. ’Jeg vil udfordre public service-TV, 
fordi jeg tror, at det kan blive bedre, og fordi danskerne vil have kvalitet,’ siger han. Men Brian 
Mikkelsen vil ikke konkretisere, hvilken rolle henholdsvis Danmarks Radio og TV 2 er tildelt i den 
vision. Faktisk nævner han helst ikke navnene på landets to største TV-stationer”. 
 
Samme dag bragte Politiken et stort interview med Kulturminister Brian Mikkelsen og spurgte til 
forholdet mellem privatisering og konkurrence på public service (kursiveringerne er Politikens) 
 
“Er der ingen grænser for liberaliseringen, når det gælder medieområdet? ‘Jo, men på tv-området 
kan man godt liberalisere meget mere. Der er ikke andre muligheder for at se landsdækkende tv i 
Danmark end på kanaler, som er offentlige. Der skal en større mangfoldighed til. På avismarkedet 
findes der nogle og tredive aviser, som har hver sin profil, og som giver danskerne noget at vælge 
imellem. Det mener jeg også, at de skal have på radio- og tv- området’.   
Hvor langt er du med dine planer om at privatisere TV 2? ‘Jeg er relativt langt. Det, jeg vil forsøge 
at lave, er en model, som både opretholder konkurrencen på public service-området og giver mere 
liberalisering og flere valgmuligheder for danskerne. Public service er det, som ligger mig mest på 
sinde’.   

 
1261 Jfr. hans senere fortælling om dette forløb i 22.11.8.2 



 998 

Det vil sige, at du forsøger at lave et privatiseret TV 2, som stadig har public service-forpligtelser? 
‘Det har jeg ikke sagt noget om. Jeg kan ikke sige andet, end det jeg allerede har sagt«.   
Men hvordan hænger det sammen, at du både vil liberalisering og styrke public service? ‘Det gør 
det, fordi jeg mener, at man godt kan stå på to ben. Jeg vil gerne lave et kraftcenter i form af en 
meget stærk public service-del, som har ressourcerne til at sende tv og radio efter de forpligtelser, 
der følger med debat og forskellige musikgenrer - alt det, som de kommercielle kanaler ikke kan 
levere. Det andet ben er jo bare liberaliseringsbenet. Regeringen mener, at der skal være flere 
radiokanaler til rådighed. Og de skal have lov til at netværke og samsende lige så meget, de vil. 
Danskerne skal have et alternativ til Danmarks Radio, derfor vil jeg forsøge at skaffe flere 
frekvenser til landsdækkende radio.  
 
Altså både en privatisering og konkurrence på public service. Men tydelig usikkerhed om indholdet, 
formålet og hvordan, det kan lade sig gøre. 
 
Så vidt jeg kan se ud fra DR’s daglige Nyhedsresuméer, der som nævnt er af høj kvalitet, og ud fra 
egne søgninger på Infomedia, stopper de politiske partier al snak om en eventuel privatisering af 
TV 2 her midt i december 2001. Brian Mikkelsen og Jens Rohde nævner simpelt hen ikke 
problemstillingen i medierne længere, hvad andre politikere heller ikke gør. Først i april 2002 
kommer sagen igen frem. I mellemtiden havde andre sager taget den mediepolitiske 
opmærksomhed. 
 
22.2. VK-regeringens første mediepolitiske beslutninger 
Privatiseringen af TV 2 var under alle omstændigheder et langvarigt projekt, hvad både Brian 
Mikkelsen og Jens Rohde straks havde erkendt efter regeringsomdannelsen. Men andre dele af den 
borgerlige regerings mediepolitik kunne anderledes hurtigt sættes i værk. Jeg nævner kort de 
vigtigste, der således blev ryddet af vejen, før regeringens egentlige mediepolitiske udspil blev 
fremlagt. 
 
22.2.1. Ingen begrænsning af børnereklamer 
Kulturministeriet og TV 2 havde i oktober 2000 indgået en frivillig aftale om at begrænse reklamer 
rundt om børneudsendelser i tv. De ekstra fire gange 60 mio. kr., som TV 2 havde fået til styrkelse 
af børneprogrammer, blev ikke berørt af aftalen. Nu meddelte Brian Mikkelsen den 14. december i 
en pressemeddelelse1262, at han havde meddelt TV 2, at han fra og med 1. januar 2002 ophævede 
aftalen, men at han ville lade TV 2 beholde de 60 mio.kr. - i hvert fald i 2002. Cristina Lage var 
glad og oplyste, at aftalen havde kostet TV 2 25 mio. kr. i tabte reklameindtægter. 
 
22.2.2. Stop for licensstigninger 
Den gældende licensaftale rummede en stigning i licensens størrelse fra 989 kr. pr. husstand pr. 
halvår i 2001 til 1029 kr. i 2002. Regeringen havde vedtaget et skattestop, og Jens Rohde udtalte 
den 22. november, at licensen skulle fastfryses på 2001-niveauet (Berlingske Tidende). Det ville 
koste DR 144 mio.kr. i 2002 og TV 2 30 mio. kr.1263. Det kunne dog i praksis ikke lade sig gøre, da 
girokortene var sendt ud. Brian Mikkelsen opgav derfor planen og lod stationerne beholde 
forhøjelsen i 2002 (Berlingske Tidende 30. november 2001).  
 
22.2.3. Fjernsyn uden Grænser og vigtige begivenheder 

 
1262 “Minister tillader børnereklamer” på http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2001/december/minister-
tillader-bornereklamer-/. 
1263 Beregnet på grundlag af Aktstykke 72, § 21 Finansudvalget, 2000-2001, vedtaget 29. november 2000. 
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Kulturministeriet havde den 19. november 1998 på grundlag af det reviderede TV-Direktiv1264 
udstedt Bekendtgørelse nr. 809 “om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig 
samfundsmæssig interesse”. Her fandtes en liste over begivenheder, der på privilegerede vilkår 
skulle tilbydes DR og TV 2, før de kunne sendes på f.eks. TV3, TV3+ og TvDanmark. Listen 
omfattede bl.a. OL samt VM og EM i fodbold og håndbold. Med en ny bekendtgørelse nr. 1070 af 
17. december 2001 ophævede Kulturministeren bekendtgørelsen med virkning fra 1. januar 2002. 
Som begrundelse havde Brian Mikkelsen i ministeriets pressemeddelelse fra den 11. december 2001 
anført1265: “Reglerne for TV-rettigheder til de store sportsbegivenheder har længe været en hæmsko 
for både idrætsorganisationerne og TV-stationerne. Derfor er det vigtigt at få dem afskaffet så 
hurtigt som muligt”.  Kulturministeren så egentlig gerne, at alle danskere kunne se de store fodbold- 
og håndboldlandskampe. “Men det må være op til tv-stationerne at sørge for det. Det skal ikke 
afhænge af politiske indgreb, der ender med at skade både konkurrencen på tv-markedet og 
indtægtsmulighederne for dansk idræt”.  
 
Beslutningen om at skrotte listen var imidlertid på nippet til at kuldsejle. Dansk Folkepartis 
kulturordfører og dets medieordfører havde en anden holdning - i starten. “’Det er vi imod. Vi vil 
bevare listen for at sikre, at den brede del af befolkningen er sikret adgang til at se de store 
sportsbegivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse,’ siger Louise Frevert, Dansk 
Folkepartis kulturordfører og næstformand for Folketingets kulturudvalg: ’Håndboldpigerne samler 
i disse dage nationen og har 1,2 millioner seere til sine kampe. Det ville ikke være rigtigt, hvis deres 
kampe kun kunne ses af en lille del af befolkningen,’ fastslår hun. Meldingen fra Dansk Folkeparti 
er et stort nederlag for Brian Mikkelsen, der så sent som for 14 dage offentligt udtalte: ’På 
medieområdet har jeg Dansk Folkeparti med.’ Men det har han altså ikke i denne sag, og Louise 
Frevert forstår ikke, hvor ministeren har sin formodning fra. ’Jeg har slet ikke talt med ham, og 
desuden har de andre i gruppen samme holdning til sagen som jeg,’ siger hun, hvilket bekræftes af 
Poul Nødgaard, partiets mediepoliske ordfører: ’Ministeren har overhovedet ikke talt med mig om 
sin plan, som mildest talt virker noget uigennemtænkt. Jeg mener, at seerne med de mange 
licenspenge, de betaler, har en ret til at få den gode sport hjem i deres stuer,’ siger Poul Nødgaard” 
(Berlingske Tidende den 12. december 2001)1266.  
 
Men dagen efter mente de begge noget andet. Berlingske Tidende kunne den 13. december fortælle, 
at DF’s gruppeformand Kristian Thulesen Dahl havde banket dem på plads og dermed sikret et 
fortsat godt samarbejde med regeringen. Om end resultatet blev som Brian Mikkelsen ønskede det, 
viste sagen, at han ikke uden videre kunne regne med Dansk Folkepartis opbakning. 
 
22.2.4. Netværksafgiften 
Medieforliget fra marts 2000 havde forhøjet TvDanmarks netværksafgift fra 20 til 30 mio.kr. årligt, 
bl.a. for at finansiere statsstøtten til de ideelle lokale medier (18.10.2). Afgiften var en tung byrde, 
og formanden for Danmarks Lokal-TV Forening, Bjarne Stig Mogensen, havde allerede den 25. 
juni 2001 haft møde med Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og forklaret, at netværksafgiften 
ville medføre flere lukninger af lokale stationer. Men han blev umiddelbart afvist1267. Men den 12. 

 
1264 Direktivet, Fjernsyn uden grænser, blev revideret i juni 1997 (97/36/EF) og indeholdt herefter en mulighed for, at 
medlemslandene kunne sikre borgerne bred adgang til “begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse” ved at 
give tv-stationer præference at dække sådanne begivenheder, jfr. afsnit 20.5. 
1265 http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2001/december/fri-konkurrence-om-sportsrettigheder-/. 
1266 Som omtalt i afsnit 20.5 kom ordningen aldrig til at fungere i Danmark. 
1267 Se hans brev til alle stationerne i Danmarks Lokal-TV Forening af 26. juni 2001. Bilag 324, Folketingets 
kulturudvalg, alm. del, 2000-2001. 
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november 2001 blev han delvist imødekommet, da afgiften blev nedsat fra de 30 mio. kr. til 20. 
mio. kr.  (jfr. afsnit 20.2.5). Det var dog ikke nok, og hans forudsigelse blev til virkelighed, idet 7 af 
de 15 lokale tv-stationer blev lukket i slutningen af 20011268 og den 3. januar 2002 begærende Told 
& Skat hans egen tv-station, TvDanmark Østjylland, konkurs. 
 
Allerede da havde Brian Mikkelsen besluttet at afskaffe nedværksafgiften, men altså for sent i 
forhold til Bjarne Stig Mogensens station. På finanslovforslaget for 2002 havde Kulturministeriet 
med øjeblikkelig virkning nedsat afgiften til nul kroner, og den 28. januar 2002 sendte ministeriet et 
lovforslag i høring, der fjernede netværksafgiftens lovgrundlag1269. Loven blev vedtaget af VKO-
flertallet, medens resten stemte imod den 30. april 2002. 
 
22.2.5. Nedlæggelse af Public Service Rådet og DR’s og TV 2’s programråd 
Public Service Rådet var oprettet som led i medieforliget fra marts 2000 og var begyndt sit arbejde 
den 29. maj 2001. Opgaven var at gennemgå public service-regnskaberne for DR, TV 2 og den 
fjerde radiokanal, P4  og afgive en udtalelse herom. Rådet skulle endvidere være debatskabende og 
sikre en bred offentlig diskussion om public service radio og tv bl.a. ved at afholde høringer (jfr. 
afsnit 20.2.4.1) . 
 
Brian Mikkelsen besluttede at nedlægge Rådet som led i regeringens sanering af råd og nævn1270. 
Nedlæggelse skete ved at indføje bestemmelser om det i det lovforslag, der ophævede 
netværksafgiften. Ved samme lejlighed blev DR’s og TV 2’s centrale programråd nedlagt, hvad der 
også skete med DR’s regionale programråd. TV 2-regionernes repræsentantskaber, der havde 
fungeret som programråd, blev frataget denne opgave (Lovens § 12,13, 26 og 27). Hermed var 
ethvert statsligt forum for drøftelse af programspørgsmål og dermed indholdet i public service 
broadcasting forsvundet. 
 
22.2.6. Den femte radiokanal 
Som jeg fortalte i afsnit 18.10.2 blev udbud af en femte FM-radiokanal en del af det smalle 
medieforlig i marts 2000. Kanalen skulle på auktion, og alle undtagen DR kunne deltage. Den 
skulle finansieres via reklamesalg, og der var tilknyttet krav om nyhedsformidling på niveau med 
DR’s. Medens P4 frekvensmæssigt var afklaret, krævede etablering af P5 nærmere 
frekvensmæssige analyser og koordinering med nabolandene. Kanalen var derfor endnu ikke sendt i 
udbud, da Brian Mikkelsen blev Kulturminister. 
 
Kort efter sin tiltræden oplyste han i et interview med Ritzau, at han havde stoppet udbuddet, skønt 
Telestyrelsen var tæt på at stå klar med et færdigforhandlet frekvenssæt. Noget overraskende, fordi 
netop et åbent udbud på konkurrencemæssige betingelser og med pålæg om at bryde DR’s 
nyhedsmonopol på radio nærmest burde være VK-regeringens ønskedrøm. Men Brian Mikkelsen 

 
1268 Ifølge Jesper Sehested Lund i Børsen den 23. januar 2002. Det er imidlertid en overdrivelse, der nok var politisk 
motiveret. Ifølge Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2001 s. 19 var tallet fire. 
1269 L 134, 2001-2002, anden samling. Frem 27. februar 2002 A 3228, som frem A 3220, 1. behandling FF 3206, 
betænkning B 473, 2. behandling FF 5606, 3. behandling  FF 5758, som vedtaget C 303. Lov nr. 259 af 8. maj 2002. 
1270 Fra Finansministeriets oversigt over regeringens resultatet de første 100 dage: “I januar 2002 præsenterede 
regeringen et samlet udspil til en sanering af råd og nævn mv., jf. ”Mere velfærd og mindre bureaukrati”, januar 2002. 
De statslige råd og nævn mv. blev gennemgået kritisk med det formål at begrænse bureaukratiet og administrationen til 
fordel for flere penge til bedre velfærd. Ca. 100 råd, nævn, udvalg og centre mv. nedlægges eller lægges ind under 
andre institutioner. Yderligere en række råd og nævn mv. er udpeget til nærmere analyse. Saneringen af råd og nævn 
mv. resulterede i budgetforbedringer på 0,3 mia.kr. i 2002, som bidrog til den overordnede omprioritering af statens 
ressourcer på finansloven for 2002” (www.statsminister.dk/publikationer/regeringResultat2002/kap02.htm). 
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stilede højere. DR skulle ikke have konkurrence fra én, men fra flere andre radioer. “’Jeg ser gerne 
langt mere frihed, så lytterne selv kan bestemme, hvad de vil lytte til. Det vil også blive en del af 
det kommende medieforlig’, siger kulturministeren, som dermed også lægger op til en undersøgelse 
af FM-båndet efter hollandsk model, hvor en total omlægning af alle radiostationernes 
sendefrekvenser skal give plads til endnu flere stationer” (Ritzau den 30. November 2001 15:38). 
Mikkelsen ville derfor vente med et udbud til alle radiobrikkerne var lagt på plads.  
 
Den 15. december udtalte han til  Morgenavisen Jyllands-Posten: “’Min plan er, at der kommer 
flere landsdækkende radiostationer. Det kan være popradio, erhvervsradio, kulturradio og 
nyhedsradio. Der skal være et langt større udbud, og jeg vurderer, at det rent teknisk er muligt at 
opnå flere landsdækkende radiofrekvenser,’ siger Brian Mikkelsen. Han vil ikke gøre sig til 
smagsdommer over, hvem der skal have radiokanaler. Det bliver en opgave for et særligt udvalg. 
Men han lægger ikke skjul på, at han gerne ser danske dagblade som radiooperatører. 
[…] ’Aviserne bør søge om tilladelse til at sende radio, og det vil være naturligt, at de også får en 
tilladelse, fordi de har en fremragende ekspertise på nyhedsområdet. Og nyheder definerer efter min 
mening public service’”. 
 
22.3. Udspil fra medier og opposition 
22.3.1. Dagbladene 
Som nævnt trak de politiske partier og regeringen sig tilbage fra den offentlige debat om en 
privatisering af TV 2 kort efter regeringsskiftet. Men det gjorde dagbladene ikke. Flere af dem 
havde som forklaret meldt sig som mulige købere, og de pressede på for at få sagen på regeringens 
dagsorden. 
 
Man kan dog ikke sige, at dagbladene eller deres organisation Danske Dagblades Forening (DDF) 
kom med egentlige mediepolitiske oplæg i form af rapporter eller formaliserede udspil, men på 
lederplads og i enkelte debatartikler formulerede Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllands-
Posten årsagerne til og formålet med deres ønske om en privatisering. 
 
Jeg har nævnt Morgenavisen Jyllands-Postens leder den 23. november 2001, hvori bladet pegede 
på, at de 100 mio. kr. årligt til TV 2’s Internetaktiviteter  var konkurrenceforvridende, og at det var 
en grund til at privatisere TV 2. Ellers findes der ingen argumenter for privatiseringen ud over, at 
blandet minder om, at Brian Mikkelsen og Jens Rohde tidligere havde lovet det. 
 
I en ny leder den 15. december er argumentet, at TV 2 ikke bør være både reklame- og 
licensfinansieret, hvad der igen kan læses som en kritik af konkurrenceforvridningen. Bladet 
nævner endvidere ganske korrekt, at et privatiseret TV 2 kan pålægges visse public service-
forpligtelser.  
 
Berlingske Tidende havde ledere om privatiseringen den 25. januar samt den 19. marts, og 
Officinets administrerende direktør Joachim Malling skrev en kommentar om emnet den 3. januar 
2002. De samlede argumenter ser således ud: 
 
• Staten sidder på både DR og TV 2 og har en vis kontrol. Da der imidlertid kun er mulighed for to 
analoge landsdækkende kanaler, bør de private have den ene for at fremme konkurrencen, og for at 
i det mindste dén er uden for statskontrollen. 
• Privatisering af TV 2 fjerner faren for konkurrenceforvridning, bl.a. på Internetområdet, men ikke 
kun her. 
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• Blandingsfinansiering bliver vanskelig at opretholde, hvis EU gennemføre Transparensdirektivet i 
den nye udgave, der også omfatter public service broadcasting1271. 
• TV 2’s offentligt udtrykte bekymring for sendefladens indhold, der fremføres med “tordenrøst og 
dommedagsprofetier”, er en skræmmekampagne, der ikke har noget på sig. 
• En privatisering vil mindske størrelsen på licensen. 
 
Berlingske Tidende foreslår derfor, at der skal privatiseres “hele vejen rundt”, dvs. at TV 
2/Danmark og TV 2-regionerne privatiseres og finansieres af reklamer. TV 2-regionerne kan så 
klare sig på lige fod med TvDanmarks lokalstationer. Et privat TV 2 kan pålægges krav om f. eks. 
nyhedsudsendelser1272. 
 
Det er synspunkter, der overvejende knytter an til en markedsøkonomisk tankegang, hvor 
konkurrencen i sig selv er det centrale argument. Ikke blot principielt, men bestemt også ganske 
konkret: dagbladene ønsker at fjerne en specifik konkurrent på Internetområdet fra 
medielandskabet, fordi statsstøtten stiller denne i en fordelagtig position. Indholdsmæssige 
argumenter er tilsyneladende ikke brugbare, hvad de store dagblade dog aldrig ulejliger sig med at 
forklare årsagen til.  
 
22.3.2. De elektroniske mediers officielle bidrag til medieforliget 
Engang i det tidligere forår stod det klart for de politiske partier og de elektroniske medier, at 
spørgsmålet om en privatisering af TV 2 var på vej mod en afklaring i regeringen, og at den som 
lovet ville fremlægge et mediepolitisk udspil inden sommerferien. Det er baggrunden for, at der på 
dette tidspunkt for alvor kom gang i deres forsøg på at påvirke resultatet. Jeg starter med 
TvDanmarks indsats. 
 
22.3.2.1. TvDanmarks bidrag 
Den 23. januar 2002 siger Jesper Sehested Lund til Børsen, at SBS vil trække sig helt ud af dansk 
lokal-tv, hvis ikke regeringen skaffer væsentlige forbedringer for de lokale stationer ud over den 
fjernelse af netværksafgiften, der allerede var på plads. Han fortsatte: 
 
“Der er en række punkter, hvor lokal-tv's vilkår må forbedres. De vigtigste er at få øget vores 
sendestyrke og få større dækningsområder. Det skal give os mulighed for at dække en større del af 
landet med færre og mere rentable tv-stationer. […] I Danmark, som er det suverænt ringeste 
territorium for SBS, fejlfortolkede vi den politiske situation, som først nu er gunstig for os. Vi har 
hidtil ikke kunnet forvente den store opbakning med en SR-regering støttet af SF, men vore 
synspunkter har med en VK-regering langt større muligheder for at blive hørt. Der er et politisk 
flertal for de ting, vi står for, så hvis ikke vi nu kan få de vilkår, der er nødvendige for at skabe et 
bæredygtigt netværk, så kommer det aldrig”. 
 
Næste dag præciserede han kravene fra SBS til et nyt medieforlig: Forøgelse af sendestyrke. 
Udvidelse af dækningsområder. Omplacering af græsrods-tv. Halvering af kravet til lokale nyheder. 
 

 
1271 Det reviderede Transparens-direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 var dog allerede trådt i kraft og implementeret i 
Danmark ved Bekendtgørelse 740 af 21. august 2001 (jfr. afsnit 20.5). DDF havde i sit høringssvar til Bekendtgørelsen 
fra14. juni 2001 fremhævet det urimelige i at overføre public service-begrebet til Internetaktiviteter. (Se 
http://danskedagblade.dk/node/8577). 
1272 Jfr. Brian Mikkelsens udsagn om, at “nyheder definerer efter min mening public service”. 
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Den 7. marts skrev Lund i Børsen, at han var enig med Christian Nissen i, at det var juridisk 
uholdbart, at de danske stat sad på 70% af tv-seningen via sin to stationer, DR og TV 2. Han 
fortsatte: “Der synes at være bred politisk erkendelse af, at TV 2 selvfølgelig bør privatiseres. 
Spørgsmålet er snarere det traditionelt politiske, nemlig hvor længe man kan udskyde den helt 
logiske beslutning. Mest for at slippe for yderligere klagesang fra TV 2's side. Og det er lige før, at 
jeg kan forstå politikerne i den henseende: Jeg vil også personligt gøre meget for at slippe for TV 
2's evindelige klynken og klagen. En privatisering af TV 2 er ikke længere et spørgsmål om ja eller 
nej, men om hvornår”. 
 
Den 25. marts 2002 kunne B. T. fortælle, at fremtiden for TvDanmark-konstruktion afhang af en 
politisk kabale. “Eller måske rettere gambling. Manden bag kabalen er TvDanmarks 
administrerende direktør Jesper Sehested-Lund. Hvis ikke Christiansborg forbedrer forholdene for 
det ‘jordbaserede’ TvDanmark 2 i det kommende medieforlig, flytter TvDanmark til London med et 
satellitbaseret TvDanmark 2. B.T. kan i dag afsløre, at Jesper Sehested-Lunds gulerod til de public 
service-glade politikere er en national nyhedsudsendelse på TvDanmark 2. En længe savnet 
konkurrent til ‘TV-Avisen’ og ‘Nyhederne’. […] ’Da vi gik ind i netværket, var det meningen, at de 
enkelte lokale stationer skulle levere indslag til et nationalt nyhedsprogram. Det blev aldrig til 
noget. Hvis lovgivningen indrettes på den måde, vi gerne vil have, vil vi gennemføre nationale 
nyheder på TvDanmark 2, så hurtigt som muligt. Det er nyheden til politikerne,’ siger Jesper 
Sehested-Lund. […] En Christiansborg-kilde bekræfter overfor B.T., at der lige nu blæser varmere 
vinde mod TvDanmark: ‘Man skal huske, at mange politikere er meget glade for de små loyale, 
lokale TV-stationer. Her er det let at komme til orde, modsat nyhedsudsendelserne på DR og TV2. 
Journalisterne er mere imødekommende. Mange politikere sukker efter konkurrence til de store 
nyhedsudsendelser. Støtten kommer ikke kun fra de borgerlige. Mange socialdemokratiske og 
venstrefløjspolitikere har et endog meget anstrengt forhold til TV2. Det går helt tilbage til 
Schleimann’”. 
 
Og den 9. april 2002 kom det officielle udspil – “Reel konkurrence – lad seerne bestemme” 
(TvDanmark 2002 – utrykt. I FM’s arkiv). Det indeholdt disse krav og forslag: 
 
• Øget sendestyrke og hermed større lokalområder og regionale nævn. I tilknytning hertil skulle de 
lokale tv-frekvenser, DR 2 havde fået (jfr. afsnit 18.2.2), føres tilbage til lokal-tv. 
• Græsrodsvinduerne skulle enten helt væk fra TvDanmark 2, eller placeres før kl. 15:00. 
• Krav om lokale nyheder skal reduceres til en halv time. 
• TV 2-regionerne skal flyttes til DR uden reklamer. 
• TV 2’s public service-opgave skal reduceres til det, de kommercielle stationer ikke kan levere. 
• Reklamereglerne skal liberaliseres, så breaks og reklame for øl og håndkøbsmedicin tillades. 
Forbud imod breaks skal være en del af TV 2’s public service-forpligtelse. 
• TV 2 skal privatiseres. 
• DTT åben for alle uden statsafgift og med mulighed for at opkræve abonnement. 
 
Dette udspil har to budskaber. TV 2-systemet skal opløses, hovedkanalen reduceres til “alvorlige 
programmer” endda uden nyheder, blandingsfinansieringen skal afskaffes og hovedkanalen 
privatiseres. Det er uklart, hvad der skal ske med public service-forpligtelserne, hvis stationen blev 
privat. Det andet budskab består i en opgradering af TvDanmarks økonomiske styrke og en 
nedgradering af netværkets forpligtelser. Monopol på regionale reklamer, lempeligere 
reklameregler, dækningsområder som tv-regionerne, afskaffelse af de ideelle lokale tv-stationer på 
netværket eller tildeling af en sendetid, der er kommerciel uinteressant. Mulighed for at opkræve 
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abonnement, når DTT bliver indført. Det mediesystemiske styrkeforhold mellem TvDanmark og 
TV 2-systemet skulle ’vendes om’. 
 
22.3.2.2. DR’s bidrag 
DR’s bidrag til den mediepolitiske proces i foråret 2002 er uden tvivl det mest omfattende og bedst 
gennemarbejdede. Vel nærmest overkill. Ved siden af Christian Nissens løbende kontakter med 
minister og ledende politikere, som jeg ikke kan dokumentere omfanget af1273, satsede DR på at 
informere Folketingets kulturudvalg. Udvalgsmedlemmerne og deres stedfortrædere blev inviteret 
til besøg i TV-Byen den 3. april med et omfattende program fra kl. 16 til 21. DR stillede med 
generaldirektør Christian Nissen, nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, radiodirektør Leif Lønsmann, 
tv-direktør Jørgen Ramskov, programdirektør Lars Vesterløkke, ressourcedirektør Bent Fjord og 
chefen for direktionssekretariatet Peter Kyhl1274. 
 
I forvejen havde DR sendt skriftligt materiale til udvalgsmedlemmerne, og på mødet blev det 
gennemgået via overheads, der senere blev eftersendt1275. Det gjorde desuden også 10 særlige 
dokumenter, som DR havde udarbejdet siden regeringsskriftet, og som uddybede følgende temaer: 
 
“1. Dansk public service radio og fjernsyn 
2. DRs programpolitik og –udvikling 
3. DRs arbejde med programkvalitet 
4. DRs arbejde med indhold til Internet og andre digitale tjenester 
5. DRs samspil med dansk kultur og kunst 
6. DR Byen i Ørestaden: Baggrund og status 
7. Licensbetalerne har fået stadig mere for deres penge til DR 
8. Digitalt TV i Danmark: Et samlet dansk system for TV via kabel/bredbånd, satellit og 
jordsenenet 
9. Hold fast i licensen: En garant for det kulturelt forpligtende og uafhængige radio- og 
fjernsynsudbud 
10. Et fremtidigt TV2 i et liberaliseret mediemarked”1276. 
 
I DR’s eget koncentrat så situationen således ud: 
 
• DR havde gjort det ganske godt i det forløbne ti-år. Flere programmer med færre medarbejdere og 
med tilfredse lyttere og seere. DR har skærpet public serivice-profilen og øget kvaliteten. 
• Men dansk public service står over for store udfordringer: Udenlandsk indtrængen på 
radiomarkedet og udenlandske mediekoncerners stigende kontrol over tv-fødekæden og 
adgangskontrollen til den digitale distribution. 
•DR vil i perioden 2001-2006 fastholde og udvikle sin rolle i folkeoplysning og kulturpolitik, lægge 
hovedindsatsen på kvalitet og innovation samt stille sig tilfreds med den nuværende markedsandel. 
• Om Ørestadsprojektet står der: “Alt går efter planen, visionen bliver virkeliggjort og økonomien 
holder – uden at det vil koste licensbetalerne en ekstra krone”1277. 

 
1273 Nissen omtaler i sin bog (Nissen 2007 ) s. 200-2004 en omfattende lobbyvirksomhed i forhold til ministre og 
medieordførere, naturligvis uden at oplyse om detaljerne. 
1274 Kulturudvalget, 2. samling 2001-2002, alm. del bilag 237. 
1275 Og hvis indhold kunne læses i en detaljeret fremstilling i Mandag Morgen den 8. april 2002 
1276 Dokumentet “DR og nogle hovedtemaer i dansk mediepolitik”. Alle dokumenter finde som bilag til Folketingets 
Kulturudvalg 2001-2002, anden samling, alm. del. nr. 237, 267, 282, 290, 370.   
1277 Overhead nr. 2 i DR’s præsentation i TV-Byen. 
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Altså kunne politikerne med sindsro lade DR fortsætte som Danmarks centrale folkeoplysende 
public servicevirksomhed, der effektivt forsynede glade og tilfredse lyttere og seere med 
kvalitetsprogrammer. DR lovede desuden ikke at gå eventuelle nye kommercielle aktører i bedene, 
men holde sig til sin nuværende størrelse.  Et nationalt forsvar på radio- og tv-området var fortsat 
nødvendigt imod truslen fra udenlandske mediekoncerner. Og endelig kunne DR berolige usikre 
politikere, der enten havde kritisere Ørestadsprojektet eller bevilget en statsgaranti: alt går efter 
planen [!]. 
 
Men hvad gemte der sig bag overskriften “Et fremtidigt TV2 i et liberaliseret mediemarked”? Ikke 
overraskende var det en delvis gentagelse af de argumenter, DR og generaldirektør Christian Nissen 
tidligere havde fremført for en privatisering af TV 2. Nu blev de samlet på ét sted, strammet op og 
justeret i forhold til den nye politiske situation. 
 
Etableringen af et offentlig ejet, blandingsfinansieret TV 2 har ifølge DR skabt en række problemer: 
 
•Blandingsfinansieringen skaber stigende usikkerhed i forhold til EU’s regler for statsstøtte. 
Kommissionen skulle efter DR’s mening især have kik på lande, hvor blandingsfinansierede public 
service virksomheder har en dominerende position på reklamemarkedet, således som TV 2 har det i 
Danmark1278.  
• DR mener, at det private tv-marked pga. TV 2’s styrke aldrig har fået ordentlige vækstbetingelser, 
og at al privat tv i Danmark derfor er på udenlandske hænder. Derfor har dagbladene – der jo havde 
den nye regerings bevågenhed – heller ikke fået en fod inden for på det elektroniske mediemarked. 
• Konkurrencen mellem de offentligt støttede stationer DR og TV 2 er unødvendig og spild af 
knappe licensmidler. I andre landet har man via liberaliseringer sikret den private mediesektor det 
nødvendige markedsmæssige råderum mod til gengæld at styrke den nationale public service 
institution for at skabe en vis balance. – Danmark har således taget udgangspunkt i de offentlige 
medier, men det burde havde været omvendt. 
• DR’s og TV 2’s finansiering er forbundne kar. TV 2’s økonomiske problemer løses ved at tage 
licens fra DR. Det skete i medieforligene i 1996 og igen i 2000. Resultatet er på længere sigt “to 
svage, underfinansierede public service stationer”1279. 
• På grund af digitaliseringen vil det blive muligt for forbrugerne at fravælge reklameblokkene. TV 
2’s finansiering må derfor i stigende grad komme andre steder fra, f.eks. fra nye digitale tjenester, 
men for at dette skal lykkes, kræver det kontrol med hele fødekæden, og det får TV 2 ikke. 
 
Løsningen er “det rene snit”, hvor de forskellige finansieringsmodeller holdes adskilt fra hinanden. 
Der skal kun være én public service-station, resten skal overlades til et liberaliseret marked. TV 2-
regionerne skal finansieres af licens, og den licens der her ud over er gået til TV 2/Danmark (i 2001 
193,3 mio. kr.), kan anvendes til at fastholde et stop i licensindbetalingen (samtidig med at 
størrelsen af den licens, der udbetales til DR kan øges). Altså kan VK-regeringens skattestop 
overholdes. “De regionale TV2 sendinger kan teknisk flyttes til DR TV enten ved at regionalisere 
DRs sendenet eller måske nemmere ved at DR og TV2 bytter sendenet” (s. 2).  – En model hvis 

 
1278 Det er ikke rigtigt, jfr. gennemgangen af Kommissionen behandling af klager over public servicevirksomheder i 
kapitel 12,16 og 21. Styrken på reklamemarkedet har aldrig spillet ind i en statsstøttesammenhæng. 
1279 DR oplyste ikke, at licensen til DR i perioden 1996-2002 var steget med 20%. Fra 2.339 mio. kr. til 2.807 mio. kr. i 
2002. Tal fra medieforligene. 
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realisme tidligere var tilbagevist (afsnit 17.12.5), men det vidste medlemmerne af Kulturudvalget 
måske ikke1280.  
 
TV 2/Danmark skal omdannes til aktieselskab og senere privatiseres. Mere liberale reklameregler 
kan kompensere licenstabet, idet de efter DR’s mening kan give TV 2/Danmark et årligt 
merprovenu på et par hundrede millioner kroner – på bekostning af TV3 og TvDanmark 1. Et privat 
TV 2/Danmark kan derfor ligge på samme omsætningsniveau som i dag.  
 
Endelig slutter DR’s argumentationspapir med at imødegå bekymringen om, at DR igen får 
monopol på public service. Bekymringen beror på en misforståelse. Den nødvendige konkurrence 
for at holde DR til ilden sikres ved en stærk og økonomisk levedygtig privat mediesektor, der 
skabes ved privatisering af TV 2/Danmark. “Sådan er det i alle andre lande, og her næres der ingen 
bekymring for public service monopol. Public service opretholdes blandt andet for at sikre 
varetagelse af opgaver, som det kommercielle marked ikke kan løfte. Vi har kun én offentlig 
arbejdsformidling, kun én Danmarks Statistik, kun ét lufthavnstilsyn osv. Hvis der er brug for 
konkurrence i et sådant marked, sikres det ved at skabe de nødvendige vilkår for kommercielt 
drevne selskaber” (s. 3). 
 
DR mener, at man snarere skulle bekymre sig for, at Danmark med offentligt ejet tv nærmer sig 
monopoltilstande med 70% af tv-seningen og 60% af reklamemarkedet – en henvisning til EU’s 
konkurrenceregler om kartelaftaler og misbrug af dominerende stilling (EF-Traktatens artikel 81 og 
82), som Jesper Sehested Lund tidligere havde nævnt. 
 
Privatisering af TV 2/Danmark var fremlagt på et sølvfad uden smålige hensyn til spørgsmålet om 
programindhold.  
 
Fordele: Ikke to svage offentlige institutioner men én stærk; vækst i den private mediesektor; 
mulighed for flere danskejede virksomheder på området;  dagbladene kan få adgang til de 
elektroniske medier; ingen statsstøttesager i EU; sektoren tilrettelagt med udgangspunkt i markedet; 
licensstop kan fastholdes; DR får stadigvæk konkurrence; og endelig kommer der ingen EU-sager 
for brud på reglerne om dominerende stilling. 
 
Ulemper: Tilsyneladende ingen. 
 
22.3.2.3. TV 2/Danmarks bidrag 
En uge efter – den 10. april 2002 – kom TV 2/Danmark på besøg hos Kulturudvalget på 
Christiansborg. TV 2 havde anmodet om foretræde og sendte den 5. april baggrundsmateriale til 
mødet, dels som information, dels som inspiration til spørgsmål fra Kulturudvalget1281. Til mødet 
med TV 2’s administrerende direktør Cristina Lage og informationschef Lasse Bjerre havde 
udvalget afsat én time – ikke meget i forhold til behandlingen af DR. 
 
Ud over at orientere om TV 2’s organisation, overordnede økonomiske forhold, formålet med 
oprettelsen og den nuværende og kommende konkurrencesituation indeholder dokumenterne 
oplysninger om programudgifter, programfladens sammensætning og programmernes finansiering. 

 
1280 Af Kulturudvalgets ordinære medlemmer havde kun Jytte Wittrock være med i forhandlingerne i 1997, blandt 
stedfortræderne gjaldt det Aage Frandsen (Kulturudvalgets sammensætning efter november 2001-valget, se 
Kulturudvalget, anden samling 2001-02, bilag 1, diverse). 
1281 Bilag 305, Kulturudvalget, 2001-2002, 2. samling, alm. del. I alt 19 sider. Aftale om mødet bilag 274. 
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Og ikke alene for TV 2 – også i nogen grad for de kommercielle konkurrenter. Uden tvivl et forsøg 
på at få gang i den debat om indholdet i et eventuelt privatiseres TV 2, som var næsten totalt 
fraværende i offentligheden. Cristina Lage havde som en af de få haft debatindlæg om sagen. 
 
Den 22. december 2001 havde hun forsøgt at trække de programmæssige konsekvenser af en 
privatisering frem i lyset. Til Politiken sagde Cristina Lage: 
 
“‘Der er ikke noget fagligt, sagligt eller logisk, der gør en privatisering uundgåelig. Hvis man 
ideologisk vælger at gøre det, så er det det. Men der er mange gode grunde til ikke at gøre det. […] 
En programflade, hvis eneste formål er at tjene penge, vil helt sikkert blive skruet anderledes 
sammen. Der er programtyper, som ikke vil overleve en investeringskalkule. Dokumentargenren er 
et godt eksempel. Der kan være nogle gange, hvor man mener at have en god historie, der bare viser 
sig ikke at holde. Sådan noget tager man sig råd til, men det ville aldrig kunne retfærdiggøres ud fra 
en økonomisk betragtning«. […]  ’Også nyhedsdækningen vil blive ramt. Vi er meget stolte af 
vores nyhedsdækning, der har mange seere. Men hvis man er en station, som skal tjene penge, vil 
der uundgåeligt komme et tidspunkt, hvor man vil sige: Jeg kan købe udenlandsk stof til under en 
tiendedel af den pris, det koster at producere danske nyheder. Kan jeg det, kan jeg også leve med, at 
jeg ikke har en million seere men 700.000, for forretningen vil stadig være bedre”. 
 
Mediebureauerne, der dagligt kikkede på økonomi, programkvalitet og seertal gav hende ret.  Under 
rubrikken “Vi får amerikansk dåse-tv” gengav Politiken et interview med kontaktchef Jan Møller 
fra mediebureauet Carat. 
 
“‘Hvis TV 2 skal hive den tabte licens ind i øget reklameindtægter, skal de ud og hente en halv 
milliard kroner på et marked, som i alt er på to milliarder kroner. Det er ikke realistisk«, siger 
kontaktchef Jan Møller. […] ‘Man vil nok ret hurtigt se en programpolitik, der er mere i stil med 
det, man ser på de rene kommercielle stationer som TV3 og TvDanmark. Man vil udelukkende 
satse på det, som der er seere i’, siger Jan Møller og fortsætter: ‘Det vil givetvis sætte 
børneprogrammerne under pres. Jeg kan også forestille mig, at TV 2's regioner bliver truet. Der vil 
generelt blive blændet ned på kvaliteten og ikke mindst egenproduktionerne. Dermed vil der sikkert 
også komme færre store satsninger, som kan være trækplastre for TV 2. Nyheder er også meget 
dyre at lave, så selv om jeg ikke tror, det vil gå som på TV3, hvor alle former for 
nyhedsudsendelser blev droppet, vil de givetvis blive lavet i en anden og mere billig form’” (den 6. 
januar 2002). 
 
Næsten ingen – se dog nedenfor - reagerede, men Lage fortsatte stædigt og med egne artikler i 
Berlingske Tidende den 12. januar 2002 og igen i Berlingske Tidende den 24. januar. I den sidste 
indledte hun således: 
 
“I de borgerlige aviser - herunder Berlingske Tidende - fremføres det jævnligt på lederplads, at TV 
2 skal privatiseres eller at sammenblandingen af licens og reklamer er uholdbar. Det 
bemærkelsesværdige er imidlertid, at lederskribenterne meget sjældent - hvis nogensinde - 
beskæftiger sig med TV 2s programindhold , men oftest med TV 2s økonomi og konstruktion. […] 
Set i det lys var det befriende at læse lederen ‘En klog tænkepause’ af Torben Dalby Larsen 
forleden. ‘De forslag, kulturministeren overvejer, bør alle vurderes nøje i lyset af, hvordan man 
sikrer mindst én reel, betydende konkurrent - også på nyhedssiden - til DR med et udbud præget af 
alsidighed, væsentlighed samt aktiv nyheds- og samfundsdækning,’ skrev chefredaktør Dalby 
Larsen i Frederiksborg Amts Avis og fortsatte: ‘I modsat fald risikerer man at havne i samme 



 1008 

situation som før TV 2s oprettelse. TV3 og TvDanmarks landsflade er eksempler på TV-stationer 
med ganske mange seere, men uden egentlig betydning for nyhedsformidling og for den 
samfundsdebat, som er blandt forudsætningerne for et levende demokrati.’Det er netop 
kernepunktet. Diskussionen om TV 2s fremtid burde være en diskussion om indhold. Hvordan 
ønsker man den danske TV-programflade sammensat? Og hvad får seerne ud af det?” (jeg 
fremhæver). 
 
I det materiale TV 2/Danmark havde sendt til Kulturudvalget var der derfor denne lille oversigt: 
 
Tabel 22.1. Sendetid i % hos TV 2, TV3, TvDanmark 2 fordelt på programtyper 2001 
 
   Nyheder  Sport  Drama og    Underholdning 
   m. regioner   serier 
TV 2   38  9  44  9 
TV3   2  2  80  16 
TvDanmark 2  9  0  53  38 
 
Desuden viste en anden planche, at hvis licensen til TV 2-systemet faldt bort, ville det blive 
udgifterne til de danske programmer og nyhederne, der skulle skæres ned. De udenlandske var de 
billigste, regionerne var beskyttet politisk, og sporten var reguleret direkte af markedskræfterne. 
 
Materialet rummede også argumenter dels for en blandingsfinansiering, dels for at beholde TV 2 
som en offentlig ejet virksomhed. Jeg citerer de centrale punkter: 
 
“• Licensen  sikrer grundomkostningerne til kvaliteten, mens reklameindtægterne sikrer, at brugerne 
– dvs. danskerne – altid er i fokus. 
• Reklameindtægterne vil ikke alene kunne finansiere den programflade, som TV 2 kan levere i dag. 
• Krav om overskud vil trække penge ud af programbudgettet. 
• Blandingsfinansiering er helt almindelig for tv-stationer rundt omkring i Europa. 
• Konkurrencen om dansk public service-tv skal sikres, så danskerne fortsat har et reelt alternativ til 
DR. 
• Danskerne skal have valgfrihed mellem nyhedsudsendelser og samfundsorienterede programmer, 
som ud fra en rent forretningsmæssig betragtning er uinteressante. 
• Høj kvalitet, bredde og dybde i programudbudet skal bevares – TV 2 investerer typisk 30 procent 
mere pr. program end danske kommercielle kanaler”. 
 
Altså et ihærdigt forsøg på at bringe programkvaliteten i fokus i privatiseringsdebatten. Strategien 
havde to akilleshæle.  
 
- Kunne det sandsynliggøres, at et privat, reklamefinansieret TV 2/Danmark med liberaliserede 
reklameregler ville stå økonomisk svagere end det nuværende, og at dette uundgåeligt førte til en 
forringelse i programudbuddets sammensætning og kvalitet? 
- Og spillede programsammensætningen og kvaliteten overhovedet nogen rolle for 
privatiseringstilhængerne?1282 

 
1282 Berlingske Tidende, der i foråret 2002 stak til regeringens tøven med privatiseringen, havde den 25. april en 
definition af public service, der ikke tyede på respekt for den overordnede programsammensætning i public service-
opgaven. “Er det virkelig nødvendigt, at vi skal have en statsejet, centralistisk opbygget, skatte- og licensfinansieret 
mediemastodont med indbygget storbyggeri og gårdhavemiljøer til medarbejderne? Bag tanken spøger ordet public 
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22.3.2.4. TV 2-regionernes placering 
Jeg nævnte i afsnit 22.1.3, at TV 2-regionerne absolut ikke var enige med TV 2/Danmark om den 
mediepolitik, TV 2-koncernen skulle drive. TV 2-regionerne havde udarbejdet deres eget 
strategipapir, der tog udgangspunkt i, at TV 2/Danmark ikke vedstod sig “Vision 2000”, og at TV 
2/Danmark blev privatiseret. Foreløbigt havde de holdt det tæt til kroppen. Offentligt have de 
kritiseret TV 2-ledelsens beslutning om reduktion af TV 2-regionernes budget for 2002. 
 
Den 2. december 2001 fik offentligheden igen et lille indblik i de interne konflikter. Fyens 
Stiftstidende, der altid var godt orienteret om TV 2/Fyns ve og vel, kunne i en leder fortælle, at der 
ulmer et oprør fra de otte regionale tv-stationer, hvorved TV 2-konstruktionen kommer unde pres, 
også indefra. “TV-regionerne vil nemlig løsrives fra moderkanalen, fordi de er trætte af at blive 
snøret inde i en struktur, der ikke levner dem mulighed for luft og dermed mere sendetid”. 
Lederskribenten finder, at et løsrevet regional-tv er en spændende tanke. “Regionerne har masser af 
udstyr, som slet ikke udnyttes godt nok, men en større sendeflade vil alligevel kræve langt flere 
penge end de 300-400 millioner, som regionerne får om året i dag. TV2 Fyns direktør, Ove Mulvad, 
der er ’oprørsleder’, har tidligere til dagbladet Børsen sagt, at regionerne vil kunne leve deres eget – 
og for seerne bedre – liv, hvis de fik hele den licenspulje, der i dag går til TV2. Det er cirka 600 
millioner kroner. Så banen er kridtet op for alle mediepolitikere, både på landsplan og lokalt”. 
 
Den 17. december 2001 havde TV 2-regionernes formænd og direktører møde med den nytiltrådte 
Kulturminister Brian Mikkelsen, hvor de fremlagde deres synspunkter og må have luftet et ønske 
om selvstændighed. Mikkelsen havde i hvert fald appelleret til dem om at søge fælles fodslag med 
ledelsen på Kvægtorvet, og den 8. marts 2002 skrev de igen til ham. I brevet, der findes blandt 
Kulturudvalgets dokumenter, og som har overskriften “Den fremtidige udvikling af TV 2 
organisationen”, takker de for det tidligere møde og fortæller så, hvad der senere skete1283. 
 
TV 2-regionerne havde ifølge brevet indledt (endnu) et arbejde med TV 2/Danmark om “at beskrive 
og analysere en ny, fælles tv-kanal til distribution på det kommende digitale net, eller måske på en 
anden måde”. Kanalen skulle være domineret af TV 2-regionernes programleverancer, og “en 
analyse har spået sådan en kanal en positiv fremtid”1284. Men TV 2/Danmark ville alligevel ikke 
være med, “idet man antager, at [kanalen] økonomisk vil blive en trussel mod TV 2’s øvrige 
kanaler”. 
 
Det var derfor vanskeligt at holde fælles fodslag med TV 2/Danmark. Imidlertid afslører brevet 
også, at fodslaget mellem TV 2-regionerne indbyrdes heller ikke var i takt: kun seks af de otte 
regioner var medunderskrivere. TV 2/Østjylland og TV Midt/Vest var ikke med1285.  
 
De seks andre havde tre ønsker til det kommende medieforlig. 
 
• TV 2-organisationen skal få en trekantstrategi med den tredje kanal til regionerne. 

 
service. Som, når alt er skrællet af, egentlig dækker over en forpligtigelse til at informere befolkningen i en krigs- eller 
krisesituation. Det kunne andre sikkert også klare” (jeg fremhæver). 
1283 Kulturudvalget, 2001-2002, 2. samling, bilag 290, alm. del. og bilag 345. 
1284 Hvis dette er en henvisning til mødet med Krogh og Mortensen den 5. september 2001 (jfr. afsnit 22.1.3), er det 
forkert. 
1285 Disse to tv-regioner var dem, der havde det tætteste samarbejde med TV 2/Danmark, og som bl.a. leverede egne 
programmer til landsfladen. Om det alene var årsagen, ved jeg dog ikke med sikkerhed. 
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• Den landsdækkende og de regionale virksomheder skal adskilles økonomisk. 
• Ved en privatisering ønsker de stadigvæk en ny egen kanal, som de omtalte ved mødet den 17. 
december. 
 
Man kan ikke her udlæse en direkte støtte til privatiseringstanken, men en klar løsrivelse af TV 2-
regionerne fra den kanalmæssige og økonomiske sammenbinding med Kvægtorvet er tydelig. Og 
hvordan kunne det ske uden en privatisering? 
 
De seks TV 2-regioner havde foretræde for Kulturudvalget den 24. april 2002. De havde i forvejen 
fremsendt deres brev til Kulturministeren og ladet det sive til pressen1286, og senere supplerede de 
det med et fire siders oplæg, som de kommenterede ved mødet. 
 
På side 4 står der: 
 
“ TV 2 Regionerne støtter den nuværende TV 2-model.  
Under forudsætning af følgende: 

- regionerne inddrages i den digitale udvikling 
- der bliver en bedre udnyttelse af det samlede produktionsapparat 
- regionale vinduer i prime time bliver sikret 
- licensfinansiering direkte uden om TV 2/Danmark 
- øget udsendelsesvirksomhed på ny digital kanal (sammen med TV 2)”. 
-  

Den regionale digital kanal, der indgik som en forudsætning for regionernes støtte til den 
nuværende TV 2-model, så således ud i dokumentet:  
 
“Den regionale digitale kanal 

- sender 1600 timer om året 
- mere regionalt TV 
- regionalt producerede landsudsendelser 
- stimulerer vækst og kulturel udvikling også i yderområder (regionalpolitik) 
- sikrer offentlig information og oplysning (digital TV) 
- sikrer den demokratiske debat i regionerne 
- fastholder public service konkurrence til DR” (s. 5). 
-  

En sådan kanal havde TV/Danmarks ledelse klart afvist, endda flere gange. Sammenholdet i TV 2-
familien var ikke længere til stede, hverken mellem Kvægtorvet og TV 2-regionerne, eller mellem 
regionerne indbyrdes.  
 
Familien stod godt for hug, og privatiseringen af hovedstationen havde fået en implicit støtte fra 
nogle af familiemedlemmerne. 
 
22.3.2.5. MTG’s bidrag 
Også Modern Times Group havde henvendt sig til Folketingets Kulturudvalg og fået et møde den 
24. april på tre kvarter. MTG mødte talstærkt op med direktørerne for MTG Danmark og Viasat 
Sport Jørgen Madsen, vicekoncerndirektør Jesper Grønholdt, administrerende direktør for TV3 

 
1286 De regionale TV 2-stationers ønsker om mere sendetid og økonomisk løsrivelse fra TV 2/Danmark blev omtalt den 
18. marts 2002 i B.T., Nordjyske Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, Politiken, Fyens Sriftstidende og den 20. marts 
2002 i Børsen. 
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Henrik Jensen, administrerende direktør i Viasat Kim Poder, teknisk direktør for MTG New Media 
Jørgen Martensen Larsen og endelig koncerninformationschef for MTG Danmark Niels Jørgen 
Langkilde. De præsenterede et overhead-show med 33 plancher1287. Og medens TV 2-regionerne så 
en fremtid i etablering af DTT-sendernettet, var MTG nærmest imod projektet.  
 
Direktørerne, der bl.a. var ansvarlige for den digitale satellit-platform Viasat, mente, at et 
jordbaseret, digitale sendernet simpelthen manglede en forretningsplan. De kunne i den forbindelse 
henvise til en rapport, som PriceWaterhouseCoopers havde udarbejdet for Kulturministeriet, og som 
var fremlagt til debat for Elsebeth Gerner Nielsens digitale krystalkugle (hvor Langkilde var 
medlem) den 23. august 2001 (afsnit 22.1.4)1288. PWC havde anslået investeringsbehovet til én 
milliard kroner og anført, at den økonomiske risiko var ganske betydelig. Endvidere henviste de til 
de dårlige erfaringer med DTT i Storbritannien, Sverige og Spanien. 
 
I stedet for DTT skulle man efter direktørernes mening satse på kabel og satellit. Her var der langt 
flere kanalmuligheder, ja selv regionalt tv kunne levers via satellit til alle dele af Danmark. En 
satellit-løsning var desuden billigere for forbrugerne, billigere for tv-selskaberne og billigere for 
samfundet. Økonomiske beregninger blev dog ikke fremlagt. 
 
Til slut anbefalede delegationen, at der blev skabt flere muligheder for danske radiokanaler. MTG-
gruppen drev allerede seks radiokanaler, dels lokalradio i Danmark, dels landsdækkende i Norge 
samt nogle specialiserede radiokanaler i Sverige. Og mindede om, at én af de mulige danske 
radiokanaler, nemlig P5, lå klar og var aftalt i det gamle medieforlig. 
 
Spørgsmålet om privatisering af TV 2/Danmark og om regionernes placering indgik ikke i 
præsentationen. Men det var velkendt, at MTG flere gange havde markeret interesse for TV 2. 
 
22.3.3. Udspil fra de politiske partier  
Medens alle i april 2002 ventede spændt på regeringens mediepolitiske udspil til forhandlinger, 
udsendte to af oppositionspartierne – Socialdemokratiet og Det radikale Venstre - deres oplæg. Jeg 
har ikke opsporet andre.  
 
22.3.3.1 Socialdemokratiets seks punkter  
Partiets udspil, der næste blev ignoreret af dagspressen1289, var kortfattet  og rummede seks 
hovedpunkter1290. 
 
• DR og TV 2 skal bevares som helt og delvist licensfinansierede public service-stationer. 
• Public service-kravene skal uddybes og præciseres. 
• DR skal pålægges bindende krav om at udlægge mindst 15% af sin produktion til uafhængige 
producenter.  
• Som supplement til licensmidlerne skal der skabes en ekstra pulje med penge, som de uafhængige 
producenter kan søge. Puljen administreres af Det danske Filminstitut. 

 
1287 Kulturudvalget, 2001-02 anden samling, almen del, bilag 361. 
1288 “Projekt Brevik – Digital TV in Scandinavia”. Også KPMG havde fremlagt en rapport (bestil af DR og TV 2), der 
havde samme dystre konklusion. Se Mortensen 2004, s. 91. 
1289 Det blev kun omtalt i Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken den 6. og 7. april 2002.  
1290 Jeg har forgæves efterspurgt det hos Mette Frederiksen, der var mediepolitisk ordfører, og hos Socialdemokraternes 
sekretariat på Christiansborg. Her refereret efter dagspressen. 



 1012 

• Borgernes indflydelse på public service-virksomheden skal genskabes, idet de nedlagte 
programråd skal reetableres i en ny form. 
• TV 2/Danmark og TV 2-regionerne skal afklare deres indbyrdes forhold. 
 
På flere området er det en gentagelse af det forslag, Søren Hansen noget overrasende fremlagde og 
fik godkendt af den socialdemokratiske folketingsgruppe i november 1999 (afsnit 18.9.5). 
 
Kernen er naturligvis, at TV 2/Danmark ikke skal privatiseres. Det fremgår endvidere af de 
kommentarer, partiets kulturpolitiske ordfører Jytte Andersen kom med til Morgenavisen Jyllands-
Posten, at partiet ikke ville liberalisere reklamereglerne ved at tilbyde f.eks. reklamer for øl og 
håndkøbsmedicin. Breaks skulle også fortsat være forbudt. “De ødelægger TV-oplevelsen”. 
Kravene var dog ikke absolutte: “"[…] det er klart, at det her er et oplæg til forhandling, og da vi 
går efter maksimal indflydelse, kan vi ikke i den aktuelle situation komme til drøftelser med 
ultimative krav”. 
 
Mette Frederiksen, der var ny mediepolitisk ordfører, idet Søren Hansen ikke var genvalgt til 
Folketinget, løftede over for Politiken sløret for, hvad en præcisering af public service-kravene 
kunne indebære. “Som udgangspunkt er vores kanaler en stor succes. Netop derfor er den 
nuværende model med et delvist licensfinansieret TV 2 det bedste. Men det er ikke uden problemer. 
Personligt synes jeg, at TV 2 Zulu er problematisk i forhold til public service-erklæringerne. Og 
programmer som ’Popstars’ og ’Topmodeller’ er eksempler på, at TV 2 konkurrerer lidt for meget 
på seere mere end på kvalitet. En skærpelse af public service-kravene hører med til, at vi ønsker at 
fastholde TV 2's status”. 
 
Digitaliseringen af sendernettet havde partiet ikke i oplægget taget endelig stilling til – skønt det 
indgik i det medieforlig, partiet havde været med til at vedtage i 2000. I stedet havde man nedsat en 
ad hoc-gruppe til at undersøge spørgsmålet – endnu en gang. 
 
Oplægget viser det dilemma, partiets mediepolitik rummede. Socialdemokraterne ønskede to 
statslige virksomheder, der konkurrerede på public service broadcasting. Det kræver mange 
licenspenge, hvad partiet imidlertid ikke er villig til at opkræve hos brugerne. TV 2 
kommercialiserer som følge heraf sin sendeflade for at tjene de nødvendige penge til at opfylde 
public service-kravene. Men netop de mange populære programmer finder socialdemokraternes 
mediepolitikere problematiske, og derfor vil de skærpe den statslige kontrol med TV 2’s 
programindhold. Skulle en sådan kontrol føre til det ønskede, ville TV 2 komme til at mangle endnu 
flere penge, hvad der ville kræve mere licens. Osv. 
 
22.3.3.2 Det radikale Venstre støtter DTT 
Det radikale Venstres mediepolitiske oplæg kom først den 25. april 20021291, og her var der ingen 
usikkerhed i forhold til indførelse af DTT: det var simpelthen det ene af dokumentets overordnede 
prioriteringer. Den anden var “fokus på public service”. 
 
Public service blev udmøntet i en række delkrav. 
 
• TV 2 skal ikke privatiseres, da der er behov for konkurrence for at sikre et bredt udbud af public 
service. “TV 2 skal fastholdes som i dag – som udgangspunkt” (s. 2). 

 
1291 Det Radikale Venstres folketingsgruppe: “Udspil til forhandling om en ny mediepolitisk aftale. 25 april 2002”. 3 
sider. I FM’s arkiv. 



 1013 

• DR og TV 2 kan arbejde efter et “bredt” public service-begreb for at sikre seere til programmer 
med vægt på nyheder, oplysning og debat. Der skal være et sammenhængende programudbud med 
plads til smalle og alvorlige samt brede og underholdende programmer. Dermed opnås en fortsat 
høj seerandel. 
• Alsidighed omfatter også andre etniske befolkningsgrupper, således at der er et tilbud om nyheds- 
og debatprogrammer på andre sprog. 
• Internationale sportsbegivenheder af væsentlig national interesse skal kunne ses af alle danske 
husstande. 
• Reklamefrie zoner omkring børneprogrammer på TV 2. 
• TV 2’s reklameregler skal ikke liberaliseres. 
• Et uafhængigt organ som krævet af EU skal kontrollere, at den offentlige støtte til public service 
ikke virker konkurrenceforvridende. Der skal hermed skabes et kvalificeret bidrag til en offentlig 
debat om, hvorvidt DR og TV 2 lever op til deres forpligtelser. 
 
Ud over disse overordnede prioriteringer rummede udspillet forslag om, at licensfinansieringen 
omlægges til skattefinansiering; at de kommercielle kanaler kan anvende TV-Direktivets 
reklameregler, bl.a. for at trække dem ned i DTT-nettet, hvor de skal sikres plads; at P5 sættes i 
udbud med en nyhedsforpligtelse; at der fortsat er støtte til de ideelle lokale elektroniske medier.  
 
Umiddelbart var der således ikke fuld overensstemmelse mellem de tidligere regeringsparter, som 
der jo heller ikke havde været siden Jytte Hilden blev Kulturminister i 1993. De Radikale ville 
DTT, Socialdemokratiet tøvede. De Radikale fastholdt et bredt public service-begreb med både 
alvor, underholdning og høje seertal – Socialdemokratiet ønskede en indsnævrende præcisering af 
begrebet. Socialdemokratiet ville udlicitere mindst 15% af DR’s produktion, De Radikale forholdt 
sig afventende og ønskede en nærmere undersøgelse. Socialdemokratiet ønskede en public service-
pulje, De Radikale nævnte ikke emnet, men Cristina Lage – hvis tilknytning til De Radikale var en 
offentlig hemmelighed -  havde flere gange i den offentlige debat afvist tanken. 
 
Endelig ville De Radikale – “som udgangspunkt” – fastholde TV 2-konstruktionen som den var. 
Socialdemokraterne ønskede heller ingen privatisering, men så i øjnene, at partier ikke kunne stille 
ultimative krav i de kommende forhandlinger. VKO havde jo flertal. 
 
Hvis regeringen virkeligt ville privatisere TV 2, kunne disse små åbninger måske føre til et bredt 
forlig.  
 
22.3.3.3. Dansk Folkeparti 
Dansk Folkeparti var efter november 2001-valget VK-regeringens parlamentariske grundlag, og 
hvis regeringen skulle være sikker på et flertal for privatisering af TV 2, skulle DF være positiv. 
 
Mediepolitikken havde imidlertid aldrig stået højt på partiets dagsorden, og et egentligt 
mediepolitisk udspil var det aldrig blevet til. Poul Nødgaard, der efter valget blev mediepolitisk 
ordfører, var som nævnt irriteret over Jens Rohdes hastværk (afsnit 22.1.6), og både han og Louise 
Frevert  havde umiddelbart underkendt Brian Mikkelsens ønske om at fjerne listen over vigtige 
begivenheder, der skulle sikre alle danskere adgang til f.eks. damehåndbold i tv (afsnit 22.2.3). Så 
måske var der ikke fuldstændig enighed om mediepolitikken mellem DF og regeringen. 
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I partiets Arbejdsprogram “Fælles værdier – fælles ansvar” var der et afsnit om “mediepolitik”1292. 
 
Om TV 2 (og DR) står der: 
 
“Danmarks Radio og TV 2s særstilling ophæves, og de to medier ændres til private aktieselskaber, 
som indenfor rammerne af offentlige koncessioner pålægges at organisere de kvalitetsudbud, som er 
nødvendige for at hæve samfundets viden[s]niveau. Licensopkrævningen ophæves. Til at planlægge 
og kontrollere den koncessionerede programvirksomhed oprettes et programudvalg sammensat af 
kulturpersoner, udpeget af Folketingets partigrupper i forhold til disses størrelse. Herved bliver den 
politiske styring åben og underkastet offentlig kritik, og den nuværende politiske ensidighed vil 
blive vanskeliggjort. De udsendelser, der skal produceres eller købes indenfor den koncessionerede 
virksomhed, betales af staten” (s. 65). 
 
En række genrer skal ikke indgå i de koncessionerede virksomheders udbud, dvs. i TV 2’s 
kommende udbud. Det er “lokalstof, sport, popmusik, udenlandske actionfilm, gættelege, 
journalistiske telefonprogrammer og anden underholdning” (s. 66). 
 
Derimod skal de udsendelser, der sendes i TV 2, og som betales af staten, omfatte: 
 
“ • En solid, grundig og afbalanceret dækning af det almene internationale og danske nyhedsstof 
med særlig vægt på politik og andre samfundsforhold. 
• Baggrundsorientering og sagligt funderet debat inden for samme emnekreds med systematisk 
inddragelse af de mange gode udenlandske reportagefilm samt dækning af forhandlinger i 
folketinget, organisations- og partikongresser mv. 
• Uddannelsesstof på alle niveauer – fra støtteprogrammer for folkeskolen, over 
voksenundervisning og åbent universitet til orientering i både ny og tidløs viden af almen interesse. 
• Forbrugerorientering samt erhvervs- og arbejdsmarkedsstof af mere almen karakter. 
• Kulturstof på seriøst niveau – både orientering om nyskabelser, udviklingstendenser og 
aktivitetstilbud på hele kunstområdet og direkte formidling af væsentlige nye og klassiske 
kunstværker: dramatik, film, koncerter, dans, fremvisning af billeder og arkitektur. 
• Børneprogrammer, omfattende stof til voksne om børns trivsel og opdragelse, men hovedsageligt 
fortællinger, lege, sang, musik og film, der er udvalg og tilrettelagt for børns udvikling. 
• Gudstjenester og andet religiøst stof, der er opbygget og vægtet ud fra befolkningens 
tilhørsforhold og vaner” (s. 65-66). 
 
TV 2 skal således ifølge arbejdsprogrammet omdannes til et privat aktieselskab. Kommerciel 
finansiering f.eks. via reklamer er udelukket. 
 
TV 2’s programudbud vil i denne model være meget forskelligt fra det eksisterende, idet en del af 
det – f.eks. sport, udenlandske actionfilm, gættelege, popmusik – ikke kan være på den 
skattefinansierede TV 2-viksomheds programflade, men skal overlades til de medier, der fungerer 
på markedsvilkår. Indsnævringen af det offentligt finansierede programudbud kan mindre om Helge 
Sanders forslag fra 1993 (afsnit 13.10). 
 

 
1292 Fælles værdier – fælles ansvar. Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti. September 2001 (Dansk Folkeparti 2001). På 
forsiden er tilføjet “ – som vedtaget af Dansk Folkepartis folketingsgruppe september 2001”. Altså ikke på et 
landsmøde. 
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Man må spørge sig selv, hvorfor dette TV 2 skal være et privat aktieselskab, når det finansieres af 
staten og underkastes kontrol af et medienævn, der sammensættes af Folketingets partier. 
 
På trods af disse ejendommeligheder burde det ligge inden for det muliges kunst at skabe et forlig 
mellem VK-regeringen og DF, hvor en privatisering af TV 2 kunne indgå, idet alle de “alvorlige” 
dele af indholdet da kunne overlades til DR. 
 
22.4. Brian Mikkelsens udspil 
Endelig kom udspillet. Mandag den 13. maj præsenterede Kulturminister Brian Mikkelsen 
regeringens udspil i form af en smuk lille tryksag på 24 sider i preussisk blåt og vissengrønt: 
“Kvalitet, klarhed og konkurrence. Danskernes radio og tv i fremtiden. Regeringens udspil til ny 
medieaftale – maj 2002” (Regeringen 2002). 
 
Præsentationen skete lidt usædvanligt ikke i Kulturministeriet, men foregik i Auditorium 2 på 
Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen i København, hvor en “solbrændt og storsmilende 
kulturminister Brian Mikkelsen” slog fast, at det er tvingende nødvendigt at omdanne TV 2 til et 
statsligt aktieselskab for siden at sælge tv-stationen i Odense. Alternativet ville være en stadig 
højere licens for de danske tv-seere på et tidspunkt, da man i øvrigt kan vælge mellem en række 
forholdsvis billige tv-kanaler via satellit og kabel-tv (Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. maj). 
Ministeren havde næste dag en kronik i Berlingske Tidende, der sluttede: 
 
“Det er regeringens opfattelse, at mediepolitikken fremover bliver mere - og ikke mindre - vigtig, 
og vi håber med dette udspil at søsætte en mediebåd, der kan klare sig på verdenshavet såvel som 
Frederiksholms Kanal”. 
 
Pjecen “Kvalitet, klarhed og konkurrence” har fem afsnit. De første fire beskriver i brede vendinger 
målsætningen med udspillet, klargør hovedpunkterne, beregner konsekvenser af den begrænsede 
licensstigning og opstiller et pædagogisk “før og nu”-skema over ændringerne i dansk mediepolitik. 
 
22.4.1. Første udkast af 13. maj 2002 
Det femte afsnit rummer “Udkast til mediepolitisk aftale for 2002-2006”. Udkastet har otte punkter: 
 
DR 
Udpegning af bestyrelsen ændres, så ministeren (ikke Folketinget) kan sammensætte en 
professionel bestyrelse. Bestyrelsen får det overordnede programansvar. DR skal udlægge 20% af 
produktionen til uafhængige producenter og overføre ca. 60 mio. kr. til filmbranchen. DR får en 
public service-kontrakt med detaljerede krav, der forhandles med aftalepartierne. Overholdelse af 
kontrakten tilses af Radio- og tv-nævnet. 
 
Radio 
P5 med en dækning på 78% udbydes i licitation. Krav om nyhedsdækning på niveau med DR’s (se 
senere i 22.9.2.1) . En række ubrugte frekvenser samles til en P6, der udbydes uden forpligtelser, 
men med en beregnet dækning på blot 37%. Mellembølgesendemulighederne udbydes også og uden 
forpligtelser. Det undersøges, om en replanlægning af frekvensbåndet kan gennemføres efter 
hollandsk model, der kunne muliggøre flere radiokanaler. 
 
Lokalradio og –tv 
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Alle eksisterende begrænsninger ophæves. Network tillades for både radio og tv. Sendestyrken 
øges, hvis det er teknisk muligt. Krav til ejerskab og bestyrelsessammensætning ophæves. Krav om 
daglige nyheder på én time hos TvDanmark reduceres til ½ time. Græsrodsvinduerne flyttes til 
dagtimerne før kl. 15. 
 
Jordbaseret, digitalt tv 
Operatørrollen for et dansk DTT-net udbydes i licitation på forretningsmæssige vilkår. Operatøren 
må ikke havde dominerende indflydelse på det danske tv-marked. 
 
Reklamer 
Reklame- og sponsorreglerne liberaliseres, så de så vidt muligt svarer til TV-Direktivets. TV 2 får 
dog først tilladelse til breaks efter en privatisering. 
 
Licens 
Licensen stiger kun med de forventede generelle pris- og lønstigninger, dvs. årligt med mellem 
1,8% og 2,1% i 2003-2006. I forhold til det gældende medieforlig betyder det en årlig besparelse 
for en husstand på 52 kr. i 2003 og 122 kr. i 2004. En privatisering af TV 2/Danmark vil øge 
besparelsen med 136 kr. årligt. 
 
Licensen vil blive fordelt således: 
 
Tabel 22.2. Licensfordeling 2002-2006 i VK-regeringens udspil af juni 2002. I mio. kr. 2002 med som reference. 
 
   2002 2003 2004 2005 2006 
Samlet provenu  3404 3510 3590 3660 3735 
DR   2794 2915 2960 3025 3090 
Lokale ideelle medier 38 25 25 25 25 
TV 2-Regionerne  - 365 375 380 390 
TV 2/Danmark  572 205 230 230 230 
(TV 2-familien samlet 572 570 605 610 620) 
 
I forhold til det eksisterende medieforlig betyder det følgende nedgang for DR og TV 2: 
 
Tabel 22.3. Nedgang i DR’s og TV 2’s licenstildeling i 2003 og 2004 i forhold til gældende forlig. I mio. kr. Tal fra 
Udspillet sammenlignet med Aktstykke 72 fra 20. november 2000. 
 
   2003 2004 
DR    -26 -70 
TV 2   -75 -60 
 
Ud over den beskedne stigning i licensen er der yderligere en ting, jeg vil fremhæve. Nemlig at 
tildelingen til DR, til de lokale ikke-kommercielle medier, til TV 2/Danmark og til TV 2-regionerne 
er i faste tal, ikke i % af licensprovenuet. Det er nyt (jfr. tabel 13.47 i afsnit 13.19.9.2) og medfører, 
at der evt. kan fremkomme et overskud eller et underskud i forhold til det tildelte. Derfor rummer 
Brian Mikkelsens oplæg og den endelige aftaletekst denne tilføjelse: 
 
“Et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede licensprovenu vil blive disponeret af 
kulturministeren, jf. radio- og fjernsynslovens § 61, stk. 1, efter forhandling med aftalepartierne. Et 
eventuelt mindreprovenu vil indebære en reduktion af licenstilførslen til DR” (oplæg s. 23, endelig 
forligstekst s. 12-13). 
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Resultatet blev et merprovenu for 2005-06, som ministeren og forligspartierne fik rådighed over.  
 
TV 2-regionerne 
TV 2-regionerne udskilles fra TV 2/Danmark og modtager licens direkte, jfr. tabel 22.2. De 
beholder deres status som selvejende institutioner, og skal fortsat sende på TV 2’s hovedkanal, både 
når TV 2 er et statsligt aktieselskab og en privat tv-station.  
 
TV 2/Danmark 
TV 2/Danmark omdannes til et statsligt aktieselskab med henblik på privatisering så hurtigt som 
muligt i aftaleperioden.  
 
Jeg gennemgår privatiseringsforslaget nærmere nedenfor men vil først kommentere det samlede 
udspil. 
 
Der er tale om et forslag, der indeholder to modsatrettede tendenser. På den ene side frigøres dele af 
mediesystemet fra statslig regulering og overlades til markedet. Det gælder for den kommercielle 
del af lokal-tv-området, delvist for reklamerne, for udbuddet af P5 og P6 samt for operatørrollen for 
DTT-nettet. De ideelle lokale radio- og tv-stationer får sammenhængende hermed dårligere 
sendevilkår og mindre statsstøtte, og den svage licensstigning kan også ses i den sammenhæng. På 
den anden side øges den statslige kontrol og detaljestyring. Ministeren skal udpege hele DR’s 
bestyrelse, og bestyrelsen får det overordnede programansvar. DR pålægges at udlicitere 20% af 
produktionen, og DR og TV 2 skal hver årligt overføre ca. 60 mio. kr. til filmbranchen. Ministeren 
vil udforme en public service-kontrakt, der præcist skal definere public service-opgaverne, og et 
Radio- og tv-nævn skal årligt afgive rapport til ministeren om institutionernes opfyldelse af 
kontrakten. 
 
22.4.2. Forslag om privatisering af TV 2/Danmark 
Den første helsætning i udkastet til mediepolitiske aftale for 2002-2006 ser således ud: 
 
“Målet med medieaftalen er at sikre danskerne konkurrencedygtige radio- og tv-stationer, som kan 
levere programmer og tjenester af høj kvalitet”.  
 
Regeringsgrundlagets afsnit om mediepolitik startede således1293: 
 
“Selvstændige medier udgør en uundværlig del af det demokratiske samfund. 
Ytringsfriheden og informationsfriheden er fundamentet for folkestyret”. 
 
Jeg mener ikke, det er en tilfældighed, at medierne som virksomheder står først. Det er her centrum 
i udspillet ligger, jfr. Jens Rohdes og Venstres mediepolitiske oplæg fra september 1999 (afsnit 
18.7.1). Et alternativ kunne være, at udspillet til en medieaftale havde taget udgangspunkt i kernen i 
public service-begrebet: at forsyne befolkningen med et alsidigt og mangfoldige programudbud af 
kvalitet. Men det var den liberale demokratimodel, der var bærende for VK-regeringen, ikke den 
republikanske. 
 

 
1293 Hele regeringsgrundlaget er på 
http://www.statsministeriet.dk/publikationer/regeringsgrundlag/reggrund01.htm 
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Og som jeg dengang skrev om 1999-udspillet, går der en lige linje fra at tage udgangspunkt i 
medierne som virksomheder og frem til privatiseringen af TV 2. Dette erhvervsmæssige fokus ses 
også i udspillets første omtale af privatiseringsforslaget: 
 
“Den stigende globalisering af mediemarkedet og den teknologiske udvikling gør det tvingende 
nødvendigt, at de danske elektroniske medier får bedre konkurrencevilkår. Dette forudsætter, at 
Danmark – ligesom andre lande – skelner klart mellem public service og kommercielle medier og 
sikrer fair konkurrence mellem dem. Der tages nu de indledende skridt til en privatisering af TV 2, 
og reklamereglerne liberaliseres”. 
 
Senere uddybes privatiseringsforslaget således: 
 
“Det lægges ved omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab til grund, at TV 2/DANMARK 
fortsat vil kunne gøre brug af de hidtil benyttede analoge UHF-sendemuligheder, og at de regionale 
TV 2-virksomheder fortsat skal sende regionale programmer i ’vinduer’ på TV 2’s sendeflade. […] 
 
TV 2/DANMARK oppebærer samtlige reklameindtægter forbundet med udsendelsesvirksomheden 
– herunder indtægter fra regionalt reklamesalg, der også fremover forudsættes varetaget af TV 
2/DANMARK.  
 
 Endelig lægges det til grund, at TV 2 fortsat skal have public service-forpligtelser. De generelle 
public service-forpligtelser for TV 2 A/S begrænses til at gælde nyheds- og aktualitetsområdet. 
Herudover skal der alene gælde specifikke forpligtelser i forhold til dansk sprog, dansk tv-drama og 
film mv. Der indgås kontrakt herom, jf. ovenfor om DR. Krav om udarbejdelse af public service-
budget og aflæggelse af public service-regnskab ophæves jf. ovenfor om DR [1294]. 
 
De nærmere vilkår for omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab – herunder public 
service-forpligtelserne – vil blive fastlagt i en tillægsaftale mellem aftalepartierne, når der er 
gennemført et udredningsarbejde med henblik på tilvejebringelse af bl.a. det økonomiske grundlag 
for en omdannelse. 
 
Det vil være en vigtig forudsætning for privatisering af TV 2, at der kan sandsynliggøres, at et 
privatejet selskab vil være i stand til at leve op til public service-forpligtelserne” (s. 16-17). 
 
I andre dele af pjecen er public service-forpligtelserne omtalt flere gange. På side 12 anføres det, at 
medens TV 2 i den gældende aftale har forpligtelser som DR, vil der i den nye ske en “begrænsning 
af public service-forpligtelser”. Andre steder tales om “krav om public service-forpligtelser i 
programmer som nyheder og aktualitet samt stigende engagement og samspil med dansk film og 
dramatik” (s. 4). På side 6 står der, at privatiseringen skal ske “med visse public service 
forpligtelser – bl.a. nyheder, aktualitet og engagement i dansk film”.  
 
Der er på disse steder og i selve Forslaget, der er citeret ovenfor, tale om et langt smallere public 
service-begreb end det, der havde været gældende for TV 2 siden 1986. Det synes faktisk kun at 
omfatter nyheder og aktualitet samt engagement i dansk film og dramatik1295. Det er værd at 
bemærke, at ord som “alsidighed” og “mangfoldighed” ikke optræder nogle steder i forbindelse 

 
1294 I DR-afsnittet står der: “ - men erstattes af krav om, at DR årligt udarbejder en redegørelse om opfyldelsen af public 
service-kontrakten”. Dette gælder derfor også for TV 2. 
1295 Jfr. Berlingske Tidendes og ministerens tidligere udsagn. 
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med TV 2/Danmark1296. Men det fremgår også, at regeringen er villig til at forhandle på dette punkt, 
-  “public service-forpligtelserne […] vil blive fastsat i en tillægsaftale mellem aftalepartierne” (s. 
17). 
 
22.4.2.1. Mål og begrundelser 
Målet med privatiseringen af TV 2/Danmark er “at skabe de bedst mulige betingelser for en robust 
privat, kommerciel mediesektor”. Herved sikres danskerne konkurrencedygtige tv-stationer, der kan 
levere programmer af høj kvalitet. De forbedrede konkurrencevilkår forudsætter igen, at Danmark 
skelner klart “mellem public service og kommercielle medier” og sikrer fair konkurrence mellem 
dem (s. 14). 
 
Dette er teksten i selve Udkastet, der ikke er specielt tydelig. Skellet mellem “public service” og 
“kommercielle medier” rummer en kategorifejl. “Kommercielle medier” er en kategori, der har sit 
grundlag i økonomi og måske ejerskab. Dvs. medier, der finansieres via markedsgenererede 
indtægter, og som drives (af private) med profit for  øje. “Public service” vedrører 
programudbuddet, dvs. krav til en bestemt sammensætning af programfladen (alsidighed og 
mangfoldighed) og krav til det enkelte program (kvalitet). “Public service” kan leveres på 
“kommercielle præmisser” og privat eje (ITV i Storbritannien) - eller via statsstøtte og offentligt eje 
(DR). Problemet for forfatterne til Udkastet er, at TV 2/Danmark befinder sig midt i denne skelnen: 
TV 2/Danmark skal blive et privat ejet, kommercielt medie, der finansieres på markedspræmisser, 
men som har public service-forpligtelser uden statsstøtte. Den omtalte “klarhed” findes ikke. 
 
Begrundelserne udbygges i andre dele af pjecen. Her tales der om, at DR og TV 2 “ligner hinanden 
mere og mere i programudbud og profil” (s. 4), og at danskerne derfor “skal have muligheder for at 
se en landsdækkende tv-kanal, der ikke er helt eller delvist betalt via det offentlige, men som i 
stedet udvikler og fornyer sig i takt med markedet, som seerne er en altafgørende del af” (s. 5). 
Målet er her, at der skal være forskel på indholdet i DR og TV 2, idet TV 2’s indhold skal gøres 
afhængigt af udviklingen på markedet1297. Det er imidlertid i modstrid med bestemmelsen om, at 
TV 2 skal opfylde visse public service-krav, der netop ikke er markedskonforme, men udtrykkeligt 
er formuleret ud fra en forestilling om, at det er nødvendigt med et indhold, der ikke er markedets. 
 
Der er dog også helt klare begrundelser, nemlig licensens størrelse. Højere udgifter til produktion 
og indkøb af programmer forudsætter højere licens. “Og det vil regeringen ikke kræve af danskerne, 
der i forvejen betaler høj licens og andre afgifter og tilmed har fået adgang til utallige tv-kanaler” 
(s. 3 f.). Og når TV 2/Danmark derfor ikke skal have licens, skal virksomheden privatiseres, “da det 
sikrer stationen optimale vilkår på det fremtidige mediemarked” (s. 4). 
 
Tanken synes at være, at uden licens kan TV 2/Danmark klare sig bedre på det kommercielle 
marked, da licensfinansiering rummer kommercielle begrænsninger. Men der er ingen 
sammenhæng i denne argumentation, og den svarer heller ikke til de beklagelser, som bl.a. 
dagbladene og TvDanmark var kommet med: Her var det i stedet et problem, at TV 2’s licens 
gjorde det muligt for TV 2 at klare sig alt for godt på de kommercielle markeder – 
rubrikannoncemarkedet og tv-reklamemarkedet. Derimod er det naturligvis korrekt, at TV 
2/Danmark får bedre indtjeningsmuligheder, hvis restriktionerne på virksomhedens salg af 

 
1296 I den generelle omtale for public service, der også omfatter DR, er “underholdning”, der kom ind i Radioloven i 
1974, også udeladt. Se pjecen s. 14. 
1297 Jfr. her Hans Jørgen Jensens udsagn i 1993 om den valgmulighed, som forskellig finansiering ville medføre (afsnit 
13.12). 
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reklameplads lempes. Det har imidlertid ikke noget af gøre med public service. Lempeligere 
reklameregler er uafhængige af ejerskab og forpligtelser. 
 
Når det kommer til stykket, synes privatiseringstanken at hvilke på to præmisser:  
 
• Det er for dyrt at opretholde to stærke public servicevirksomheder med statsstøtte. TV 2/Danmark 
kan ved et salg bringes ud af statens forpligtelse til at sikre det nødvendige finansielle grundlag for 
at leve op til kravene.  TV 2-regionerne kan tilsyneladende ikke finansieres på kommercielle 
præmisser, så de må fortsætte i statseje og med statsstøtte. Privatiseringen medfører en licenslettelse 
på 136 kr. årligt pr. husstand fra 2005, når licensen er fuldt nedtrappet (s. 10). En besparelse på 11 
kr. og 33 øre pr. måned. 
 
• Regeringen ønsker at skabe “en robust privat, kommerciel mediesektor”. Da der kun er to 
landsdækkende analoge sendemuligheder, og da DTT under alle omstændigheder vil få en langsom 
udvikling, kan den private sektor kun skabes på tv-området ved, at den ene af de to statsejede 
virksomheder sælges. Ud over størrelsen på licensen begrundes ønsket om den robuste private, 
kommercielle mediesektor ikke. Det er et ideologisk standpunkt.   
 
Brian Mikkelsen omtaler i sin kronik i Berlingske Tidende den 14. maj dette som et 
“dobbeltgreb”, “en borgerlig knibtangsmanøvre”. “Det består i at styrke både mediernes 
public service [via krav til DR] og den sunde konkurrence [via privatisering af TV 2]. 
[…] Det klare mål er at give de danske TV- og radiostationer de mest optimale 
muligheder for at udvikle og forny sig – både i forhold til kvalitet i programmer og 
produktion [public service] og i forhold til den skærpede konkurrence på det 
kommercielle marked [en robust, dansk mediebranche]”. 
 
Dette er et klart standspunkt og i overensstemmelse med de bestræbelser, de 
kommercielle europæiske tv-stationer og deres lobbyvirksomhed, ATC, udfoldede i 
forhold til tv-markederne i andre lande (se kapitel 12, 16 og 21). 
 
Der er imidlertid i dette ellers velordnede mediesystem et forstyrrende element, der 
havde været centralt i dansk tv-politik – public service broadcasting. Som virksomhed 
og som aktør på det skærpede kommercielle marked ville TV 2 være synkefærdig med et 
traditionelt, bredt public service-begreb, hvorfor det måtte indsnævres til nyheder og engagement i 
dansk fiktion. 
 
22.4.2.2. Betingelser 
TV 2/Danmarks overgang til privat eje og til udelukkende at skaffe sin finansiering på 
markedspræmisser skal imidlertid ske på betingelser, der ligger langt fra markedets. 
 
Det er ikke logisk, hvis man tager ønsket om et klart skel mellem den statslige og den private sektor 
på ordet, og det kunne se ud til, at der bag de påviste uklarheder ligger to forskellige ønsker gemt. 
På den ene side et ønske om at skabe en stærk privat sektor inden for de elektroniske medier. På den 
anden side at opretholde en konkurrence på public service. Det må DR ikke igen få monopol på, jfr. 
Anders Fogh Rasmussens udsagn i radiosamtalen med Thomas Bjørner (afsnit 22.1.6). 
 
Jeg gentager betingelsen: 
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“De nærmere vilkår for omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab – herunder public 
service-forpligtelserne – vil blive fastsat i en tillægsaftale mellem aftalepartierne, når der er 
gennemført et udredningsarbejde med henblik på tilvejebringelse af bl.a. det økonomiske grundlag 
for en omdannelse. 
 
Det vil være en vigtig forudsætning for privatiseringen af TV 2, at det kan sandsynliggøres, at et 
privatiseret selskab vil være i stand til at leve op til public service-forpligtelserne” (s. 17, jeg 
fremhæver). 
 
Privatiseringen – herunder omdannelse til aktieselskab – forudsætter derfor et succesrigt forløb af 
tre processer: 
 
• Det økonomiske grundlag for at omdanne TV 2/Danmark skal etableres på en tilfredsstillende 
måde. Jeg minder her om hensynet til EU, der indgik i overvejelser om at omdanne TV 2 til et fuldt 
privatejet aktieselskab i 1996 og 1997 (afsnit 13.19.6 og 17.11.2-3). Dengang blev 
embedsmændenes konklusion, at en sådan omdannelse ikke kunne matche EU-kravene, hvis public 
service-kravene skulle opfyldes. TV 2/Danmarks kommercielle muligheder skal derfor være bedre i 
2002 ff., end de var i 1997. En udredning af TV 2/Danmarks fremtidige økonomi er derfor 
nødvendig. 
 
• Public service-forpligtelserne skal fastlægges i en tillægsaftale. 
 
• Det skal via disse to processer gøres sandsynligt, at TV 2/Danmark i privat eje kan leve op til 
forpligtelserne. 
 
Jeg anvender bevidst en agentiv-strygning i den sidste helsætning1298. Der står ikke noget om, hvem 
der skal gøre det sandsynligt og over for hvem. Hvem skal beslutte, at det er sandsynliggjort? Det 
må være klart ud fra den almindelige arbejdsfordeling mellem minister og parlament, at det er 
ministeren, der skal fremlægge rapporter og lignende, der kan sandsynliggøre, at forpligtelserne kan 
opfyldes. Og det synes umiddelbart at være lige så indlysende, at dem, der skal afgøre, om det er 
sandsynligt, må være de partier, der indgår aftalen. Hvis det er en korrekt udlægning, medfører det, 
at alle de partier, der er med i aftalen, skal finde det sandsynliggjort, at et privat TV 2/Danmark kan 
leve op til de public service-forpligtelser, man er enige om. Alle får derved vetoret i denne tredje 
proces. 
 
Vetoretten ligger på en måde allerede i den anden proces, nemlig ved indgåelse af en ny aftale, hvor 
public service-forpligtelserne fastlægges. Er der uenighed om, hvordan de skal se ud, kan en 
tillægsaftale ikke indgås, og så må privatiseringsprocessen stoppe. 
 
Denne problematik skal blive det centrale i de forhandlinger, som Brian Mikkelsen indbød til i 
forbindelse med præsentation af udspillet på pressemødet den 13. maj 2002. Ifølge Berlingske 
Tidende ville han diskutere medieudspillet enkeltvis med alle partierne torsdag den 16. og fredag 
den 17. maj. 
 
22.4.3. Reaktionerne 

 
1298 Jfr. Mortensen 1972 s. 93-116. 
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Reaktionerne på privatiseringsforslaget var gennemgående positive – fra det jublende til det 
forsigtigt imødekommende, kun enkelte – bl.a. socialdemokraten Mette Frederiksen – var direkte 
afvisende. Jeg gennemgår dagbladenes, de elektroniske mediers, de politiske partiers og enkelte 
andres tilkendegivelser. 
 
22.4.3.1. Dagspressen 
De store dagblade meldte sig straks som interesserede købere. Berlingske Tidende havde snakket 
med Joachim Malling, Det berlingske Officin: “Vi vil da bestemt gå ind i en nøjere overvejelse af 
mulighederne for at gå ind i både TV2 og dem femte radiokanal” (den 14. maj). Malling nævnte det 
vigende annoncemarked som en af grundene til bladhusets interesse og oplyste, at han allerede 
havde sendt et brev til Brian Mikkelsen. Politikens administrerende direktør Lars Munch ville ikke 
udelukke, at slutresultatet kunne være, at flere af de store dagbladene gik sammen om købet. 
Samme mulighed blev luftet af Morgenavisens Jyllands-Postens Torsten Bjerre Rasmussen, direktør 
for elektroniske medier i koncernen (Berlingske Tidende den 14. maj 2002). 
 
Avisernes interesse glædede de borgerlige politikere. Brian Mikkelsen: “Der er så mange, der godt 
vil købe TV2. Jeg har og må ikke have en favorit, men dagbladene er velkomne” (Morgenavisen 
Jyllands-Posten den 14. maj). Venstres Jens Rohde fulgte op: “Jeg har et brændende ønske om, at 
danske dagblade i højere grad kan blive mediehuse og dermed sikre sig mulighederne for også at 
være et stærkt bidrag til vores demokrati i fremtiden”. Poul Nødgaard fra DF mente, at “det ville 
være utroligt stærkt og godt, hvis dagbladene gjorde det, så det har min fulde sympati” (De bergske 
Blade den 14. maj). 
 
I lederne roste Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllands-Posten hele forslaget, men især 
privatiseringen af TV 2/Danmark. 
 
“REGERINGENS oplæg til et nyt medieforlig er på flere områder et velgørende brud med tidligere 
tiders beton- og monopoltænkning. Det er således udtryk for sund liberal tankegang, når 
kulturminister Brian Mikkelsen allerede i målsætningen for en ny mediepolitik slår fast, at der er ’et 
behov for at skabe de bedst mulige betingelser for en robust privat, kommerciel mediesektor.’ […] 
Som følge af denne velgørende nytænkning foreslår kulturministeren, at man omdanner TV 2 til et 
aktieselskab med henblik på total privatisering så hurtigt som muligt. Kulturministeren lægger vægt 
på, at kvalitet og ikke kapital bliver afgørende ved salget. Det vil medføre, at TV 2 udelukkende 
bliver reklamefinansieret. Men for at give TV 2 de bedst mulige konkurrencevilkår på det barske 
marked, skal reklamereglerne samtidig liberaliseres, så TV 2 kan bringe den samme type reklamer 
som de kommercielle konkurrenter. […] Alt i alt et klogt udspil, som kan bringe de danske 
elektroniske medier på omgangshøjde med den stigende globalisering af mediemarkedet. Og med 
dette udspil har kulturminister Brian Mikkelsen personligt dokumenteret, at han og den nye 
regering gør en afgørende forskel” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. maj 2002). 
 
“Et af udspillets mest markante elementer er privatisering af det landsdækkende TV 2. Tanken blev 
ført frem af både Venstre og de Konservative under valgkampen, men den gled ud af 
regeringsgrundlaget. Så meget desto mere glædeligt er det, at man nu igen er i overensstemmelse 
med valgløfterne. Der er ikke grundlag for to offentlige, licensbetalte TV-stationer herhjemme. […] 
Udspillet vil både styrke dansk sprog og kultur og skabe betingelserne for en stærk kommerciel 
mediesektor på det elektroniske område. Det er ikke så ringe endda af en borgerlig regering, der 
både ønsker at liberalisere og samtidig er bevidst om sine forpligtelser til at sikre alsidighed og et 
højt niveau for formidling af nyheder og meninger. Både Venstre og de Konservative står uden for 
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det gældende medieforlig og kan derfor uden bindinger fastlægge nye rammer, hvis flertallet kan 
skaffes. Og det ser i høj grad ud til at være tilfældet sammen med Dansk Folkeparti”. (Berlingske 
Tidende den 14. maj 2002). 
 
Andre var dog på lederplads skeptiske med hensyn til de økonomiske muligheder for at indfri 
public service-kravene. 
 
“DEN STØRSTE beslutning er imidlertid også den mest problematiske: Regeringen vil sælge 
Danmarks største tv-kanal, TV 2. Det sker med en række forbehold, der alle sammen vil reducere 
salgsprisen. Men først og fremmest er det meget svært at se, hvad begrundelsen og perspektivet 
egentlig er: At producere tv i et lille land er dyrt. Risikoen for, at en kommercielt drevet station 
betyder mindre dansk tv, mindre nyhedsdækning, ja, kort sagt mindre public service, er 
iøjnefaldende” (Politiken den 14. maj 2002). 
 
Information var samme dag endnu mere afvisende og antydede skumle motiver: 
 
“For det første skal TV2 - landets mest sete station - privatiseres og miste dets licenspenge. Enhver 
udenlandsk erfaring vil tilsige, at stationen derfor bliver nødt til at slække på dets nyhedsdækning 
og i stedet øge andelen af let underholdning. TV2 vil i højere grad komme til at ligne TV3 end 
Danmarks Radio - ellers er der ikke nok reklamekroner at score. For det andet behøver de lokale 
små radio- og tv-stationer ikke længere at sende så meget lokalt, men kan i stedet tjene penge på at 
sende nationalt. Det vil givet betyde, at også de vil sende endnu færre egenproducerede lokale 
nyheder og i stedet sende mere og billigere underholdning og musik. Den politiske styring af 
Danmarks Radio kombineret med kommercialiseringen af TV2 og de lokale radio- og tv-stationer 
vil svække den frie og dyre elektroniske nyhedsformidling. Der vil blive mere mikrofonholderi og 
færre kritiske nyheder. I al sin enkelthed er det noget, som enhver politiker, der allerede sidder på 
magten, elsker […]”. 
 
22.4.3.2. De elektroniske medier 
TV 2-regionerne var tilfredse. ”Set fra regionernes side er det et meget tilfredsstillende udspil, 
kulturministeren er kommet med. Vi kunne ikke have forventet os noget bedre”, sagde Ove Mulvad 
til Berlingske Tidende den 14. maj. Han var glad for, at TV 2-regionerne blev frigjort for den 
økonomiske binding til Kvægtorvet og den økonomiske usikkerhed, det havde medført. “Jeg tolker 
regeringens udspil således, at den har forståelse for, at vi har været hårdt ramt og gerne vil 
kompensere for det”.  
 
Der var dog ét vigtigt spørgsmål, som der måtte forhandles om – sendetiden. Ivar Brændgaard, 
direktør for TV Midt-Vest sagde: 
 
 “De regionale tv-stationer får stadig vinduer i TV2's sendeflade, og det skal der betales for på en 
eller anden måde. TV2 sælger reklamer i regionernes sendeflader og indkasserer pengene for det. 
Det bliver de ved med. - Det er en lidt kunstig konstruktion, at vi betaler for vores sendetid ved at 
bytte lige over med reklamepengene. Vi ville hellere selv have reklamepengene og betale en fast 
pris for sendetiden, siger Ivar Brændgaard” (De bergske Blade den 14. maj 2002). 
 
Ikke uventet var Jesper Sehested Lund fra TvDanmark begejstret; han havde fået nærmest alt, hvad 
han bad om, jfr. afsnit 22.3.2.1. I en pressemeddelelse med rubrikken “Visionært og intelligent 
medieudspil fra kulturministeren” skrev han: 
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“Jeg er glad for, at Danmark har fået en regering med en kulturminister, der tør bryde med de 
rammer og den vanetænkning, der har præget dansk mediepolitik i mange år. […] Det er et udspil, 
der endelig gør op med Danmarks stilling som Europas mest monopoliserede mediemarked. Det er 
visionært og intelligent. Kulturministeren skal have stor ros for den respekt udspillet viser for de 
kommercielle medier, der hver dag også biderager til oplysning, nyhedsformidling og dermed 
demokratiet i Danmark. Regeringens udspil er et vigtigt skridt på vejen til afvikling af 
særbehandling og fortrinsstilling for TV 2. Det er klogt, at regeringen endelig tager fat på den 
privatisering af TV 2, alle ved må komme. Der er ingen grund til at vente yderligere. […]” 
(Pressemeddelelse fra TvDanmark, sendt 13. maj kl. 17:15. I FM’s arkiv). 
 
Helt så høje nagler kunne Christian Nissen ikke svinge sig op til, om end han ifølge Berlingske 
Tidende forsøgte. Med rubrikken ”DR-chef jubler over privatisering”, skrev bladet: 
 
“Hvis det står til DRs generaldirektør, Christian S. Nissen, skal der ikke siges ét ondt ord om 
regeringens påtænkte privatisering af TV 2 og ophævelsen af en lang række af de restriktioner, der i 
dag er på TV- og radioområdet i Danmark. Tværtimod mener den øverste chef for det 
forhenværende monopol, at det er i sidste øjeblik, der sker noget. ‘Havde man ventet i 4-5 år, tror 
jeg ikke, at det kunne have ladet sig gøre. Nu er der en mulighed for, at man kan få etableret en 
levedygtig privat sektor her i landet, inden det hele er overtaget af udlændinge,’ siger Christian S. 
Nissen. Det nye medieoplæg vil, ifølge generaldirektøren, betyde to ting: At DR bliver den eneste 
rendyrkede public service-virksomhed herhjemme, og at der bliver fornuftig økonomi i at lave 
privat TV og radio. ‘Og det vil alt andet lige give både seerne og lytterne en større valgmulighed,’ 
mener han. […] Christian S. Nissen ser også gerne, at det går som i både Norge, Sverige og 
Finland, der har store, multimediale mediehuse, som arbejder med dagblade, ugeblade, film, TV, 
radio og nye medier. ‘Det er stort set ukendt herhjemme, og det hænger sammen med, at man har 
haft en helt overreguleret mediesektor, og at det offentlige har sat sig på en alt for stor del af 
markedet,’ siger han. Det kan lyde som overraskende ord fra en public service-chef. Men ifølge 
generaldirektøren er det en udbredt misforståelse, at det skulle være en fordel for public service, 
hvis man har en svag privat sektor. ‘Al erfaring rundt omkring i Europa viser, at en stærk privat 
sektor og en stærk public service sektor er den bedst tænkelige afvejning. I Nordeuropa, hvor public 
service er stærk, har du en privat TV- og radiovirksomhed, der ligger på et helt andet 
kvalitetsniveau end i Sydeuropa, hvor du har public service-TV, som er det rene blondine og 
patter’”. 
 
At TvDanmark og DR var tilfredse med privatiseringsforslaget var måske ikke så overraskende, da 
de sammen havde kæmpet for tanken, siden de fandt hinanden i forbindelse med Medieudvalgets 
arbejde (afsnit 13.16.2.5). Mere overraskende var måske Cristina Lages reaktion. 
 
På TV 2 havde man forberedt sig omhyggeligt på udspillet og besluttet, at uanset hvordan det så ud, 
ville man i ly af interessen for privatiseringsforslaget meddele, at TV 2 Zulu pr. 1. januar 2003 
skulle omdannes til et aktieselskab og finansieres ved reklamer og abonnement. Fra nytår skulle 
seerne betale 8,25 kr. per måned før moms for at modtage Zulu.  
 
I et strategi-papir var en negativ og en positiv reaktion skitseret: 
 
“Negativ 
• Vi forventer, at udspillet kan ændres 
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• Det kræver stærke argumenter 
• Kritikerne vil sige: Hvad er problemet? I får jo fortsat licens til programfladen 
• Forstyrrende element: Vi omdanner selv Zulu til A/S 
• Risiko for tabersag, hvis Brian Mikkelsen har sit flertal på forhånd 
• Anstrengt politisk klima i forhold til Brian Mikkelsen på længere sigt 
 
Positiv 
• Vi forventer ikke, at udspillet kan ændres 
• Vende situationen til noget positivt – hensynet til programfladen 
• Mulighed for at stille modkrav – udpege hvilke 
• Bedre mulighed for et bredt forlig 
• Lettere at forklare Zulu til A/S”.1299 
 
TV 2’s ledelse valgte den positive variant, og Cristina Lage sagde følgende i et interview til 
Berlingske Tidende den 14. maj 2002 under rubrikken “TV 2-direktør vil slås for public service”: 
 
“Hvad er du mest glad for i udspillet? ‘Det fantastisk gode ved teksten er, at Brian Mikkelsen 
understreger, at vi skal blive ved med at være en stærk public service-konkurrent til Danmarks 
Radio. Og at vi derfor ikke bare vil blive solgt til højestbydende. Der følger nogle forpligtelser med. 
Samtidig har vi fået garanti for, at licensen fortsætter et pænt stykke tid. Det var min helt store 
bekymring, at vi ikke ville kunne fastholde vores nuværende programflade. Og at vi ville miste 
vores licens. Det har jeg brugt meget tid på at tale om de seneste mange måneder.’[…] Hvad er du 
mest ked af i teksten? ’Det er svært at sige. Nu skal kræfterne bruges på at holde fast i gode ting, 
der står i udspillet. Vi er jo kun nået til halvlegen. Nu begynder de politiske forhandlinger.’ Hvilken 
slags fjernsyn kommer vi til at se på TV 2 og TV Zulu fremover? ‘Lige her og nu sker der ikke 
noget nyt. Det er det gode ved Brian Mikkelsens udspil, at vi får mulighed for at blive ved med at 
sende de samme programmer, som vi gør i dag.’ Har du allerede fået følere fra eventuelle købere? 
‘Nej. Og jeg har heller ingen pris at give dem, hvis der er nogen, der henvender sig. Nu skal der 
først laves et analysearbejde, så stationen kan laves om til et statsligt aktieselskab. Men det er klart, 
at public service-forpligtelserne vil trække prisen ned i forhold til at skulle sælge en TV-station, 
hvor der ikke var noget krav om at lave nyheds- og aktualitetsprogrammer. Personligt tror jeg, at 
der vil gå flere år, før vi er solgt.’ Hvad skal du lave i dag? ‘Jeg skal have fat i partiernes 
mediepolitiske ordførere og gøre dem opmærksom på sætningen på side fire. Den med public 
service-forpligtelserne. Den skulle gerne blive stående.’” 
 
Strategien er klar. Udgangspunktet er et medløb for at holde fast på teksten, som den positive 
variant havde som første præmis. Hvis det endvidere lykkes at få et bredt flertal, vil sætningen på 
side fire være en afgørende stopklods for en forringelse af TV 2’s public serviceudbud. Nemlig den 
sætning, jeg allerede har fremhævet: 
 
“Det vil være en vigtig forudsætning for privatiseringen af TV 2, at det kan sandsynliggøres, at et 
privatiseret selskab vil være i stand til at leve op til public service-forpligtelserne”. 
 
Men det er højt spil med store indsatser. Jeg nævnte, at man kan læse i Udkastet, at det rummer to 
forskellige ønsker: At privatisere TV 2/Danmark for at skabe en robust, privat kommerciel 
mediesektor. Og at fastholde konkurrence på public service. Hvis disse to hensyn skulle komme i 

 
1299 Strategidokument uden titel. I FM’s arkiv. 
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konflikt med hinanden, forudsatte Lages og TV 2’s strategi, at det sidste ønske ville vinde. Kun et 
bredt forlig, hvor TV 2’s venner i oppositionen var med, kunne sikre det ønskede resultat. Og hvad 
sagde de politiske partier? 
 
22.4.3.3. De politiske partier 
I forhold til TV 2’s strategi begyndte det så dårligt, som det næsten kunne. Socialdemokratiets 
ordfører Mette Frederiksen udsendte en pressemeddelelsen kort tid før, Brian Mikkelsen indledte sit 
pressemøde1300. Ritzau gengav indholdet således: 
 
“Socialdemokratiet vil ikke gå med til at privatisere TV2, fastslår partiets ordfører Mette 
Frederiksen. - Vi er især imod en privatisering med de fuldstændigt vanvittige knæk, som public 
servicebegrebet får i den forbindelse. […] Det ser ud til, at regeringen ønsker at indskrænke TV2 til 
at være nyheder, film og i øvrigt en kommerciel sendeflade. Det betyder, at udspillet ikke er til gavn 
for den almindelige seer og lytter. Det betyder bare, at vi får mere dårligt tv, siger Mette 
Frederiksen. […] Hun siger, at Socialdemokratiet er parat til at forhandle, men at partiet ’under 
ingen omstændigheder’ vil være med til et medieforlig, der gør dansk radio og tv ringere. - Det vil 
være fuldstændigt sindssygt. Men det er det oplæg, regeringen er kommet med” (Ritzau, den 13. 
maj 14:59). 
 
Partiets mere erfarne medlemmer lagde dog en dæmper på afvisningen. 
 
“‘Jeg synes, at vi skal se på det medieudspil, der er kommet med nogle åbne øjne og se at få læst det 
godt og grundigt igennem, inden vi farer ud med hurtige meldinger. Det er positivt, at der lægges op 
til, at der stilles krav om kvalitet,’ siger Jytte Wittrock, der mener, at Mette Fredriksen har været for 
hurtig på aftrækkeren. Mette Frederiksen ønsker ikke at kommentere de to forskellige opfattelser, 
men hun slår fast, at det er hendes pressemeddelelse, der er gældende socialdemokratisk politik” 
(Berlingske Tidende den 14. maj 2002). 
 
Det var altså meldingen den 13. maj om aftenen, hvor Berlingeren gik i trykken. Den 14. maj sent 
på dagen var holdningen til et forlig endnu mere positivt:  
 
“Socialdemokratiet er parat til at lægge stemmer til en privatisering af TV2/Danmark, forudsat at 
partiet bl.a. får regeringen med på langt skrappere forpligtigelser for køberne til at levere lødige og 
folkeoplysende programmer - den såkaldte public service. Det oplyser partiets mediepolitiske 
ordfører, Mette Frederiksen, til Ritzau. - Vi er ikke principielt imod en privatisering, hvis bare man 
sikrer danskerne bedre fjernsyn. Vi er villige til at forhandle om regeringens udspil, siger Mette 
Frederiksen. Hendes ellers stejle kommentarer til kulturminister Brian Mikkelsens (K) udspil 
mandag har skabt tvivl blandt flere af de andre partier om, hvorvidt Socialdemokratiet overhovedet 
var interesseret i at komme med i et nyt medieforlig. Men Mette Frederiksen siger, at partiet er 
positiv over for store dele af forslaget, omend - lader hun forstå - selve TV2-privatiseringen og 
forpligtelserne for køberen bliver afgørende for et ja eller nej. 
For det første vil Socialdemokratiet have udbredt public service forpligtelsen i forhold til 
kulturministerens oplæg om, at det skal gælde nyheder, kultur og aktualitetsprogrammer. 
Socialdemokratiet vil også have sikret lødige programmer for børn og ældre samt ’dansk drama á 

 
1300 Mette Frederiksen kan ikke have haft sin viden fra Kulturudvalget. Kulturministeriet afsendte tilsyneladende 
allerede den 9. maj 2002 Udkastet til Folketingets Kulturudvalg. Se bilag 398, Alm. del, 2001-2002, anden samling, der 
har denne datering. Via Folketingets Oplysning har jeg imidlertid fået “forklædet” til bilaget, og det er dateret 13. maj 
2002 i ministeriet og først 14. maj 2002 i “Den centrale Indlevering” i Folketinget. I FM’s arkiv.  
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la ’Strisser på Samsø’. - Der skal være grænser for, hvor mange amerikanske serier vi skal 
fordummes med, siger Mette Frederiksen. Samtidig vil Socialdemokratiet have sikkerhed for, at 
regeringen ikke sælger til store, udenlandske mediemoguler såsom den italienske premierminister 
Silvio Berlusconi eller australieren Rupert Murdoch” (Ritzau kl. 16:23). 
 
Aage Frandsen fra SF lå nogenlunde på linje med Mette Frederiksens første melding, om end han 
ikke udtrykte sig så kategorisk. Til Ritzau sagde han: 
 
“Det er meget problematisk, at regeringen vil privatisere TV2, mener SF's medieordfører, Aage 
Frandsen. - Det kan betyde, at det alene er reklamemarkedet, der kommer til at bestemme, hvilke 
udsendelser der bliver sendt. TV2 må ikke komme til at ligne TV3, hvilket er risikoen ved en total 
privatisering med fuldstændig frie reklameregler. Der er behov for TV2 som en seriøs public 
service-kanal. Der er ikke behov for flere discountprogrammer, som er karakteristisk for mange 
kommercielle tv-kanaler, siger Aage Frandsen. […] - Men SF opfatter udspillet som regeringens 
første udspil. Og hvis regeringen vil vise, at den kan andet end samarbejde med Dansk Folkeparti, 
kunne regeringen bruge medieområdet som anledning til at vise dette, siger Aage Frandsen” (13. 
maj 2002 15:23).  
 
SF havde således ikke meldt sig ud af forhandlingerne, sagde Frandsen til Berlingske Tidende. 
 
De Radikales nye mediepolitiske ordfører Naser Khader erklærede sig ifølge Berlingske.dk den 13. 
maj tilfreds med “store dele af udspillet”. “Men hvis regeringen vil privatisere Tv 2 her og nu, siger 
De Radikale nej. Hvis målet er en privatisering om fem eller 10 år efter samme model, som gælder 
for det svenske TV4, er de Radikale til at snakke med. - Jeg vil gerne se flere detaljer, for det er 
ikke klart, hvad regeringen egentlig vil med TV2, siger den radikale medieordfører Naser Khader. - 
Det vigtige for os er, at public service delen af TV2's udsendelser med nyheder og så videre ikke 
forringes. Det vigtige er indholdet. Organiseringen kan vi forhandle om, tilføjer han. […] Naser 
Khader opfatter udspillet som et oplæg til forhandling” (Ritzau den 13. maj 17:21). Og til 
Morgenavisen Jyllands-Posten: “Som udgangspunkt er vi imod en privatisering, men hvis stationen 
kan forblive en public service-kanal, er vi ikke afvisende. Jeg opfatter udspillet som meget åbent, 
og jeg glæder mig til forhandlingerne” (den 14. maj 2002). 
 
Kristelige Folkeparti og Dansk Folkeparti var endnu mere imødekommende. Bodil Kornbek KrF.: 
“- Vi må se i øjnene, at der kun er plads til en offentlig public service tv-station i Danmark, og 
derfor er det nødvendigt at privatisere TV 2. Den nye station skal imidlertid fortsat sende nyheds- 
og aktualitetsprogrammer for at sikre forsat konkurrence på dette område” (Ritzau den 13. maj, 
14:57).  
 
Poul Nødgaard DF var positiv, men på betingelser. “’Udspillet er bestemt værd at forhandle om, 
men der er også nogle knaster’, siger Dansk Folkepartis mediepolitiske ordfører, Poul Nødgaard, og 
nævner i første omgang, at planerne om privatisering af TV 2 skal konkretiseres. ’Det skal stå 
lysende klart, hvordan det sikres, at stationen i privatiseret form og uden licenspenge kan leve op til 
den høje standard, som TV 2 har nu’”. 
 
Ritzau samlede tirsdag den 14. maj 2002 meldingerne fra partierne op på denne måde: 
 
“Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti kerer sig om, at et privatejet TV2 lever op til public 
service forpligtelser. Men de to borgerlige oppositionspartier er generelt mere positive over for 
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regeringens udspil, end Socialdemokratiet og de Radikale. Sammen med Dansk Folkeparti og 
Kristeligt Folkeparti har regeringen rigeligt flertal for en aftale. Kulturministeren siger, at han 
gerne ser et bredt, politisk medieforlig, men det er på forhånd uvist, hvor langt regeringen er villig 
til at strække sig for at få Socialdemokratiet og de Radikale med. Kulturministeren vil ikke 
kommentere partiernes meldinger, førend han selv har talt med dem på forhandlingsmøder torsdag 
og fredag” (Ritzau den 14. maj 17:47, jeg fremhæver). 
 
22.4.3.4. Andre kommentarer 
Den politiske redaktør på B.T., Erik Meier Carlsen, tog udgangspunkt i Udkastets udsagn om 
skabelse af “en robust privat, kommerciel mediesektor” i Danmark. Han drejede derefter 
problematikken på en måde, der var ny i forhold til de sædvanlige tilgangsvinkler.  
 
Public service som statsregi var farligt i forhold til den internationale konkurrence, der med ny 
teknologi fik adgang til stadigt flere danskere. “Problemet er jo, at man ikke kan regne med, at en 
rent offentligt finansieret station leverer programmer, folk har lyst til at se. Og hvad er gevinsten 
ved at levere programmer, som prioriterer demokrati og dansk kultur, hvis kun et mindretal vil se 
det? […] Derfor er der sund fornuft i at satse direkte på en udvikling af ‘en robust privat, 
kommerciel mediesektor’ i Danmark. Det vil realistisk set indebære, at danske aviser og deres ejere 
kommer til at engagere sig i et privatiseret TV 2. […] […] en kobling til aviserne - der er helt 
afgørende i nyhedernes og debattens fødekæder - er et uhyre væsentligt aspekt ved den foreslåede 
model. Om det økonomiske grundlag for et privatejet TV 2 med det kendte kvalitetsniveau er 
realistisk i regeringens forslag, kan betvivles. Men nu indledes den afgørende forhandlingsfase. Alle 
partier bør nu besinde sig på at skabe et holdbart kompromis. Sikringen af dansk kultur og 
demokrati afhænger af, at der træffes fremsynede og afbalancerede aftaler om det danske 
mediebilledes fremtid” (B. T. den 14. maj). 
 
En kobling af TV 2 og de store dagblade skulle således kunne sikre dansk kultur og demokrati, og 
så spillede det en mindre rolle, om TV 2’s kvalitetsniveau kunne opretholdes. 
 
Medieforskeren Henrik Søndergaard, der havde været formand for det nu nedlagte Public Service 
Råd, mente i direkte modsætning hertil, at netop svækkelsen af public service og dets kvalitetskrav 
var et afgørende, men negativt træk ved forslaget. “Regeringen har lagt op til, at man vil indsnævre 
public service-begrebet. Samtidig vil de generelle public service-forpligtelser for et privatejet TV 2 
blive begrænset til at gælde nyheds- og aktualitetsområdet. Hvis det sker, er der ingen, der tror på, 
at et privatejet TV 2 bliver lige så mangfoldigt og alsidigt som et offentligt ejet TV 2. Forudsætter 
vi, at TV 2 bliver privatiseret i en konstruktion med langt færre forpligtelser, så vil den TV-kanal 
blive væsentlig mere kommerciel” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 15. maj). Og til Kristelige 
Dagblad pegede han på konsekvensen af, at TV 2/Danmark i privatiseret udgave ville miste 
licensen: “’TV 2 må enten finde besparelser svarende til de ca. 500 mio. kr. virksomheden årligt har 
fået i licens, eller også må reklameindtjeningen øges […]. Derfor forestiller jeg mig, at for 
eksempel folk over 60 år og små børn bliver mindre interessante at lave tv for’, siger Henrik 
Søndergaard”. (Kristeligt Dagblad den 14. maj 2002). 
 
Noget overraskende mente professor Frands Mortensen, at privatiseringen slet ikke ville blive til 
noget. Hans tilgangsvinkel var på linje med Cristina Lages, men noget mere firkantet. Den 13. maj 
udtalte han til Berlingske.dk: “Hvis jeg var Cristina Lage ville jeg være meget glad og byde 
stationens medarbejdere på champagne. For nu er de sikret de næste fire år. De bliver ikke 
privatiseret”. Men regeringen siger jo direkte, at den vil privatisere, anførte journalisten: “Ja, men 
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når du laver et udspil, hvori der står, at aftaleparterne skal aftale nærmere om dit og dat, så får disse 
vetoret på alle de punkter, hvor der skal aftales nærmere. Så hvis De Radikale, Socialdemokratiet 
og SF går med og stemmer for, så sidder de på kulturminister Brian Mikkelsen. Så kan han ikke 
rokke med ørerne”.   
 
Da Jens Rohde fik forelagt denne udlægning, svarede han: “Når først aftalen er underskrevet, så 
binder man sig til at privatisere TV 2” (Berlingske Tidende den 14. maj). Kulturminister Brian 
Mikkelsen var endnu mere klar i sin afvisning. “Det er noget vås. […] Da præmissen for 
medieforliget fra begyndelsen er en privatisering, er den også udgangspunktet for alle partier, der 
deltager i forliget” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. maj 2002). 
 
22.4.4 De første forhandlinger 
Som Berlingske Tidende og Ritzau havde fortalt, indledte Kulturministeren forhandlinger med 
medieordførerne torsdag den 16. og fredag den 17. maj. Om torsdagen ville han mødes enkeltvis 
med repræsentanter for Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, SF og Kristeligt Folkeparti. 
Regeringspartierne og Dansk Folkeparti havde tid om fredagen. Fra lørdag den 18. til mandag den 
20. maj var der Pinseferie. Et opsamlende orienteringsmøde var aftalt til den 22. maj. 
 
I denne tidlige fase af forhandlingerne skilte tre emner sig hurtigt ud som de vigtigste i forhold til 
privatiseringen. Hvordan skulle køberen vælges? Hvem kunne købe? Og hvem skulle afgøre, om 
TV 2/Danmark kunne sælges. 
 
22.4.4.1. At vælge en køber 
På pressemødet, hvor Brian Mikkelsen præsenterede Udkastet, oplyste han, at køberen ville blive 
fundet via en skønhedskonkurrence, og at prisen derfor ikke ville blive afgørende for valg af 
køber1301. “Vi forhandler salgsprisen på basis af kvalitetskriterierne. Der bliver derfor ikke tale om 
en auktionsmodel. Vi vil finde den rette køber, som kan give det rette programudbud” (Børsen den 
14. maj). Ifølge Ritzau ville han heller ikke udelukke udenlandske købere (13. maj, 16:19). 
 
En udenlandsk køber huede dog ikke socialdemokraterne. Den 14. maj – efter de var blevet enige 
om at fortsætte forhandlingerne – kunne Ritzau oplyse, at det for dem var vigtigt at få en forsikring 
om, “at TV 2 ikke sælges til en stor udenlandsk mediekoncern” (17:47). 
 
Men det var ikke muligt, kunne Information oplyse næste dag. Bladet havde talt med “en af 
Danmarks førende eksperter i EU-ret, lic. jur. Peter Vesterdorf fra Håndværksrådet”. Vesterdorf 
mente, at det var umuligt i udbudsmaterialet at sikre, at TV 2 forbliver på danske hænder, når 
stationen skal privatiseres. “’Hvis kulturministeren for eksempel kræver af den kommende ejer, at 
vedkommende både skal garantere, at kvaliteten i nyhedsdækningen ikke falder, samt besidde et 
indgående kendskab til forholdene på det danske mediemarked, så vil en person som Berlusconi 
kunne opfylde disse krav ved at sige: Jeg forsikrer, at stationen fortsat vil være bemandet med 
danske journalister og mediekonsulenter,’ siger Vesterdorf. ’Så har han opfyldt ministerens krav. 
Og så kan Brian Mikkelsen ikke set bort fra ham, hvis han tilbyder det højeste beløb for stationen’. 
[…] ’Brian Mikkelsen kan ikke bare sælge stationen til Berlingske Tidende eller til en 
sammenslutning af danske dagblade ud fra en betragtning om, at ’dem kender jeg, og de er nu 
egentlig ganske flinke folk - og så er de i øvrigt danskere’. Det er en meget følsom proces, som han 
er på vej ind i. Og han skal passe på, hvad han gør’. […] ’Så hvis kulturministeren ud fra nationale 

 
1301 Dette er ikke i overensstemmelse med det notat, Brian Mikkelsen dagen efter udleverede til Poul Nødgaard. Her står 
der, at “regeringen vil […] sikre sig den for staten bedst mulige pris”. Se senere i starten af afsnit 22.7.1. 
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hensyn vælger at sælge TV 2 til en køber der byder mindre end højeste tilbud, handler han i strid 
med EU-reglerne’” (Information den 15. maj 2002). 
 
Ritzau kunne dog senere på dagen fortælle, at Brian Mikkelsen ville sende TV 2/Danmark i et 
lukket salg. “Kulturminister Brian Mikkelsen (K) mener at have ret frie hænder til at vælge og 
vrage mellem private købere til TV2/Danmark og f.eks. udelukke udenlandske mediekoncerner. 
Med Kammeradvokaten i ryggen har kulturministeren ifølge oplysninger til Ritzau tænkt sig at 
sende TV2 i såkaldt lukket salg, hvor han selv kan vælge, hvem der skal have lov at byde ind. […] 
Både kulturministeren og Venstres medieordfører, Jens Rohde, har ladet skinne igennem, at de er 
varme på at lade et samarbejde af danske dagblade overtage TV2 bl.a. for at hjælpe de store 
dagblade til at overleve. Imens har bl.a. Socialdemokratiet udmalet et skrækbillede af, at TV2 nu 
står i fare for at blive overtaget af den italienske ministerpræsident, Silvio Berlusconi, eller den 
australske mediemogul, Rupert Murdoch” (Ritzau den 15. maj 15:45). 
 
Når Brian Mikkelsen turde fastholde det lukkede udbud, skyldte det ifølge Ritzau og Morgenavisen 
Jyllands-Posten, at Kammeradvokaten i et brev til Kulturministeriet den 8. maj havde skrevet, at 
“det offentliges salg af aktiver ikke er omfattet af EU's udbudsregler”. Og “der [er] ikke fastlagt 
andre grænser for mulige tildelingskriterier end dem, der følger af forbudet mod diskriminering på 
grundlag af nationalitet, forbud imod ulovlig statsstøtte samt dansk rets almindelige principper om 
forbud mod magtfordrejning, krav om ligebehandling m.v.”1302. 
 
Men hvis der kunne opstilles særlige krav, så ville oppositionen være med til at gøre det. Ritzau den 
15. maj 17:52: 
 
“Socialdemokratiet og De Radikale vil være med til at bestemme, hvem kulturminister Brian 
Mikkelsen (K) vælger at forhandle med om købet af TV 2. Det er en betingelse for, at 
Socialdemokratiet og De Radikale går med til et bredt medieforlig om privatiseringen, oplyser de to 
partiers forhandlere til Ritzau. […] Men vi vil ikke bare orienteres om, hvem ministeren vælger at 
holde møder med. Vi vil være med til at bestemme, hvem der skal være med i kredsen af potentielle 
købere, siger Nasar Khadar. De to partiers melding kommer efter oplysninger om, at 
kulturministeren regner med at gennemføre privatiseringen af TV 2 gennem et såkaldt lukket salg. 
[…] Socialdemokratiet betragter det som noget nær en national, kulturel katastrofe, hvis 
mediemoguler som den italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi eller australieren Rupert 
Murdoch skulle få fingre i TV 2, der trods privatiseringen fortsat skal have forpligtelser til 
folkeoplysning og lødighed i programmerne - den såkaldte public service. […] Socialdemokratiet 
vil ifølge Mette Frederiksen også stille krav om, at en salgsaftale indeholder skrappe 
ejerskabsrestriktioner, så aktierne spredes på flere hænder. […] Den radikale kulturordfører, Nasar 
Khadar, siger, at den slags aktierestriktioner ikke interesserer hans parti - ej heller om TV 2 
kommer i udenlandsk ejerskab. - Når bare købere lever op til public service forpligtelserne, så er jeg 
ligeglad med, om han hedder Berlusconi eller Murdoch, siger Khadar”. 
 
Næste dag kunne Information imidlertid fortælle, at netop Rupert Murdoch var interesseret i at købe 
TV 2. “Det bekræfter bestyrelsesformanden for koncernens Europa-division, Marty Pompadur, over 
for Information. ‘Vi vil alvorligt overveje muligheden for at gå ind, hvis stationen privatiseres,’ 
siger han. Murdoch-imperiets tv-selskaber, der rækker fra det britiske BskyB til Fox-tv i USA, Zee-

 
1302 Her gengivet efter Ritzaus (15. maj 15:45) og Morgenavisen Jyllands-Postens (16. maj 2002) direkte citater fra 
Kammeradvokatens brev, som de altså må have været i besiddelse af. 
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tv i Indien og Star-tv i Kina, kan allerede ses af halvdelen af verdens befolkning, men koncernen 
har endnu ikke satset på det nordiske marked. Koncernen ønsker dog at ekspandere i flere 
europæiske lande i de kommende år. Om selskabet vil investere i Danmark afhænger af de 
betingelser, som regeringen - og forligspartnerne - vil stille op ved en privatisering. ‘Da der kom en 
mulighed i Bulgarien for at overtage den ene af de statslige tv-stationer, bød vi på den og vandt 
udbudsrunden. Det har været en succes. Hvis en lignende mulighed opstår i Norden, vil vi ikke lade 
den gå forbi os,’ siger Pompadur”.  
 
Bladet kunne desuden oplyse, at også andre internationale mediekoncerner havde kik på TV 
2/Danmark: 
 
“Informationsdirektør i den svenske Bonnier-koncern, Erik Mänsson, siger til Information, at ‘det 
vil være naturligt at kigge på TV2, hvis det sættes til salg. Nordeuropa er vort hovedmarked.’ 
Bonnier har i forvejen en større aktiepost i svensk TV-4 og MTV 3 i Finland, samt ejerskab over en 
stribe tidsskrifter og aviser i de nordiske lande. Hvis Murdoch-imperiet eller de nordiske aktører 
ikke slår til, så vil den tyskejede Bertelsmann-koncern måske rykke ind. Bertelsmann ejer 52 
procent i RTL tv-gruppen, der ejer flere tyske tv-stationer, den engelske Channel 5, samt en større 
aktiepost i Spaniens største private tv-selskab, Antena 3. ‘Vores strategi er at ekspandere og 
fastholde vores position som Europas største tv og medieselskab,’ siger Markus Payer, der er 
talsmand for Bertelsmanns RTL-gruppe. ‘Vi er endnu ikke inde i Skandinavien, men vi kigger på 
enhver mulighed for at realisere den europæiske strategi,’ siger Payer i telefonen fra Luxemborg” 
(Information den 16. maj 2002). 
 
Den 17. maj kunne Børsen gengive udtalelser fra Asger Petersen, tidligere direktør i EU’s 
Konkurrencedirektorat, DG IV. “Først og fremmest indebærer et lukket salg, at der opstår skrappe 
krav om en uafhængig vurdering af tv-staionens værdi. Og hvis det derefter ikke kan dokumenteres, 
at der er gode, objektive grunde til ikke at vælge det bedste tilbud, så kan der være tale om ulovlig 
statsstøtte”. Han rådede derfor den danske regering til at rådføre sig med EU-Kommissionen inden 
salget, og gjorde opmærksom på, at hvis virksomheder, der ikke blev indbudt til at deltage, senere 
henviser til, at de ville have budt mere, så kan de klage til EU-Kommissionen. Børsens rubrik blev 
da også: “TV2-salg kan udløse dansk statsstøttesag ved EU”. 
 
22.4.4.2. Hvem afgør, om TV 2/Danmark skal sælges? 
Den 16. maj havde størstedelen af oppositionen været til møde med Brian Mikkelsen – Enhedslisten 
havde først en aftale efter Pinse. 
  
Den tidligere omtalte betingelse for, at salget kunne gennemføres, var blevet berørt af flere af 
mødernes deltagere, og Ritzau samlede deres offentlige reaktioner således: 
 
“Muligheden er fortsat åben for et bredt, politisk forlig om privatiseringen af TV2/Danmark efter 
forhandlingsmøder torsdag hos kulturminister Brian Mikkelsen (K). Også SF melder sig nu på 
banen som forligsivrig. Det Radikale Venstre erklærer sig nu betrygget ved, at regeringen har til agt 
at sikre skrappe nok regler for, at et privatejet TV2 fortsat driver en lødig public service, sådan som 
partiet har som hovedbekymring. Det samme har Socialdemokratiet og SF . - Vi er ikke så langt fra 
hinanden. Det er mest detaljer, der skal afklares, siger den radikale kulturordfører, Naser Khader. 
[…] ’Generelt kan vi gå med til det meste i udspillet, men det skal stå helt klart, hvad et forlig 
indebærer. Der er lagt op til, at mange beslutninger skal træffes hen ad vejen, men vi vil ikke bare 
orienteres, vi vil have vetoret’, siger Naser Khader” (Ritzau 16. maj 16:49). 
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En sådan vetoret var Kulturministeren foreløbigt ikke til sinds at udstyre forligsparterne med. 
Ritzau kunne fortælle følgende: “Kulturministeren har gjort det klart, at forligspartierne ikke får 
mulighed for at blokere for det endelige salg af TV2, når først de har skrevet under på aftalen. 
Ligeså har han sat sine embedsmænd til at pinde ud i en særlig tillægsaftale, hvad kulturministeren 
vil have som helt egne beføjelser, og hvad forligspartierne får medindflydelse på undervejs. 
Foreløbig står han fast på selv at træffe den endelige bestemmelse om, hvem der får lov at overtage 
TV2, som der er bred stemning for at sælge til et samarbejde mellem de store danske dagblade - om 
overhovedet muligt” (Ritzau 16:49, jeg fremhæver). 
 
På dette tidspunkt ser det således ud til, at Brian Mikkelsen er blevet usikker på de mulige 
konsekvenser af, at der skal indgås en  tillægsaftale, når udredningsarbejdet er færdigt. 
 
22.4.5. Orienteringsmødet den 22. maj 
På møderne den 16. og 17. maj havde partierne fået lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til 
Udkastet, og det benyttede de sig af i et omfang, jeg ikke tidligere har set i denne fase af nogle 
medieforhandlinger. Jeg har registreret 129 spørgsmål, og svarene på de fleste blev udleveret til alle 
medieordførerne, da der blev holdt orienteringsmøde den 22. maj, onsdag efter Pinse1303. De øvrige 
svar blev eftersendt. 
 
En omdannelse af TV 2/Danmark til et aktieselskab med henblik på et efterfølgende salg var ikke 
længere et forhandlingsspørgsmål. Alle partier havde affundet sig med, at det var en betingelse for 
fortsat at deltage i forhandlingerne. VK-regeringen havde jo flertal sammen med Dansk Folkeparti, 
der havde tilsluttet sig et salg1304. 
 
De vigtigste spørgsmål og svar handlede derfor  om TV 2’s public service-forpligtelser og om 
betingelserne for salget: hvordan skulle den annoncerede arbejdsgruppe arbejde, hvem skulle træffe 
den endelige beslutning, og hvilken rolle skulle forligspartierne spille? 
 
Til Bodil Kornbek, Kristelige Folkeparti, svarede ministeren, at arbejdsgruppen bl.a. ville omfatte 
Finansministeriet, Kulturministeriet og en ekstern økonomisk rådgiver. “Blandt de områder, der 
skal analyseres nærmere, er blandt andet hvad der skal ske med TV 2’s etableringsgæld på omkring 
½ mia. kr., størrelsen af en fornuftig egenkapital (i lyset af udviklingen på tv-reklamemarkedet og 
de kommende reklameregler mv.) og lignende forhold”1305. Det ses, at disse spørgsmål er 
nogenlunde de samme, som dem PriceWaterhouse havde undersøgt i 1997 (jfr. afsnit 17.12).  
 
Det fik Den Radikale Naser Khader til at spørge om, hvilke økonomiske, kommercielle, tekniske 
forhold m.v., der havde forandret sig siden sidst. 
 

 
1303 Spørgsmål og svar finde ikke som en del af Folketingets Kulturudvalgs dokumenter. Formelt set er de ikke stillet 
gennem udvalget, hvad der nok er forklaringen. De er på anmodning fremsendt af Kulturministeriets Mediekontor til 
Frands Mortensen i april 2010. Nu i FM’s arkiv. 
1304 Brian Mikkelsen havde allerede søndag den 12. maj – dvs. dagen før Forslagets offentliggørelse - haft separat møde 
med Poul Nødgaard fra Dansk Folkeparti og her drøftet privatiseringsprocessen. Jfr. hans brev til Nødgaard den 16. maj 
vedlagt fire notater med besvarelse af spørgsmål, som Nødgaard havde stillet ved søndagsmødet. Bl.a. Notat om 
“Processen ved omdannelse af TV 2 til aktieselskab og efterfølgende privatisering”, dateret 15. maj. J. Nr. 2002.7205-
2/167. 
1305 “Notat. Spørgsmål fra Bodil Kornbek, 21. maj 2002”. J. nr. 2002.7205-7. 
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Svaret var: “Regeringens ønske om at omdanne TV 2 til et aktieselskab med henblik på 
efterfølgende privatisering er udtryk for et politisk valg, bl.a. begrundet i nogle mere overordnede 
betragtninger om de fremtidige omkostninger ved i et lille land som Danmark at skulle sikre to 
public servicestationers fortsatte udvikling og eksistens i en tv-verden, præget af stigende 
omkostninger og kapitalstærke, internationale medieforetagender”.  
 
Altså: Privatiseringen af TV 2 er et politisk valg, der ikke er begrundet i nogle særlige beregninger. 
De må komme senere, når detaljerne skal fastlægges. Denne holdning blev gentaget i et svar til 
Mette Frederiksen. Hun havde spurgt: “Hvilke økonomiske beregninger ligger der til grund for 
regeringens ønske om en privatisering af TV2?”. Svaret var: “Der ligger i og for sig ikke nogen 
detaljerede økonomiske beregninger til grund. Der er tale om et politisk valg […]”1306. 
 
Aage Frandsen havde spurgt til TV 2’s kommende public service-forpligtelser. “Er der noget af det, 
som TV 2 sender i dag, som TV 2 i fremtiden ikke bør eller behøver at bringe med den nye 
definition af public service”? Ministeren svarede: 
 
“Det er tanken, at de generelle forpligtelser (kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, saglighed og 
upartiskhed) fremover kun skal gælde nyheds- og aktualitetsområdet, men ikke den øvrige 
udsendelsesvirksomhed. Samtidig skal de nuværende specifikke forpligtelser begrænses til at gælde 
forpligtelser i forhold til dansk sprog, dansk tv-drama og film mm., men eksempelvis ikke 
programudbud rettet mod etniske minoriteter”.  
 
Her kom kravene om “kvalitet, alsidighed og mangfoldighed” omsider på banen, og de blev 
efterfølgende indføjet i ministerens næste Udkast af 28. maj. I et uddybende svar til Frandsen den 
27. maj havde ministeren tilføjet, at TV 2 “ikke [vil] være forpligtet til at udøve on-line-
virksomhed” som del af public service-opgaven”1307. Hermed havde DDF og de store dagblade fået 
opfyldt deres ønsker (afsnit 22.3.1), da on-line-virksomheden herefter ikke kunne finansieres med 
statsstøtte. 
 
Aage Frandsen havde også spurgt, om det var muligt at indføje en tilbagekøbsklausul som del af 
salgsbetingelserne, hvad ministeriet svarede “Ja” til1308. Også dette kom til at indgå i det 
efterfølgende Udkast af 28. maj. 
 
Inden de mediepolitiske ordførere gik til møder med ministeren den 22. maj kunne de i dagens 
udgave af Børsen læse følgende om, hvem der skulle afgøre salget: 
 
“Den endelige afgørelse om, hvem der kommer til at købe TV 2, vil alene blive truffet af 
kulturminister Brian Mikkelsen (K) og regeringen. Det fastslår Brian Mikkelsen over for dagbladet 
Børsen og fjerner dermed enhver spekulation om, at en vetoret hos aftalepartierne kan ende med at 
stoppe salget af TV 2 i allersidste fase. ‘Det vil klart fremstå, at der ikke er nogen vetoret for de 
afgørende dele af processen. Det vil være mig og regeringen, der skal afgøre, hvem der køber TV 
2,’siger kulturministeren. Medieforligets øvrige deltagende partier kan derfor ikke forvente 
afgørende indflydelse på, hvem der bliver den fremtidige ejer af TV 2. Indflydelsen kommer alene 

 
1306 “Notat. Spørgsmål fra Naser Khader. 21. maj 2002” og “Notat. Spørgsmål fra Mette Frederiksen. 21. maj 2002” 
Begge J. nr. 2002.7205-7. 
1307 “Notat. Spørgsmål fra Aage Frandsen – 2. del. 27. maj 2002”. J. nr. 2002.7205-7. 
1308 “Notat. Spørgsmål fra Aage Fransen. 21. maj 2002”. J. nr. 2002.7205-7/43. 
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til at ligge i udformningen af den public service-kontrakt, et privatiseret TV 2 skal drives efter, og 
som partierne sammen skal udarbejde i de kommende måneder” (Børsen den 22. maj 2002). 
 
På trods af det klare udsagn om vetoretten kunne Berlinske Tidende den 23. maj fortælle følgende 
om forhandlingerne: 
 
“Efter at have haft møder med hvert enkelt parti for sig, havde kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 
går samlet samtlige partier om bordet i Kulturministeriet. Og der blev de siddende. For ingen havde 
så store indvendinger mod teksten i regeringens udspil til en ny fireårig medieaftale, at de valgte at 
forlade forhandlingerne. ‘Han (Brian Mikkelsen, red.) virkede lidt overrasket, men alle hægtede sig 
fast i bordkanten,’ sagde Dansk Folkepartis mediepolitiske ordfører, Poul Nødgaard”.  
 
Men det var han egentlig ikke helt tilfreds med, idet han frygtede for de andre forligspartiers 
vetoret1309. 
 
Det gjorde Brian Mikkelsen også,  
 
“og for også at være sikker på, at salget kan gennemføres, har han tilføjet en ’lex Mortensen’ til 
teksten. Medieforsker Frands Mortensen forudsagde nemlig efter offentliggørelsen af medieaftalen, 
at en privatisering aldrig bliver til noget, fordi aftalepartierne ifølge teksten fik vetoret” (Berlingske 
Tidende den 23. maj).  
 
Brian Mikkelsen havde i løbet af den 22. maj præsenteret alle partierne for seks linjer, “som skal 
indgå  som et afsnit i den endelige forligstekst. Her fastslås det, ’at det i sidste ende er 
kulturministeren, som træffer afgørelse (…) eksempelvis om privatisering af TV 2 og om 
retningslinjer for udbud af digitalt TV’. Men andre ord vil Brian Mikkelsen sikre sig, at partierne 
ikke blot går med i forliget for senere at stille sig på bagbenene, når privatiseringen af TV 2 skal 
realiseres” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 23. maj 2002).  
 
Brian Mikkelsen oplyste, at han nu på baggrund af dagens spørgsmål og svar ville skrive et nyt 
Udkast til et medieforlig. Ordførerne kunne stille flere spørgsmål indtil fredag, og han regnede med 
at have en aftale på plads inden for de kommende 14 dage (Politiken den 23. maj). 
 
22.4.6. Public service forpligtelserne 
Det var en betingelse for privatiseringen, at det kan sandsynliggøres, at en køber kan leve 
op til public service-forpligtelserne. Og hvad var det for forpligtelser? 
 
Allerede tirsdag den 14. maj 2002 havde socialdemokraterne stille spørgsmål herom til 
Brian Mikkelsen i Folketingets spørgetid. Mette Frederiksen koblede køberens 
nationalitet sammen med opfyldelse af public service-forpligtelserne. Hun spurgte: 
 
“Hvilke aktører forestiller ministeren sig skal købe sig ind i et privatiseret TV 2?” (US 
85, anden samling 2001-02). Og Brian Mikkelsen svarede: 
 
“De aktører, som er velkommen til at byde på TV 2, er sådan set alle og enhver, der lever 

 
1309 Dagen i forvejen (den 21. maj) havde Nødgaard haft endnu et møde med Brian Mikkelsen, at her havde han 
markeret, at det “ikke er særlig ønskeligt”, at der kommer nogle med i medieaftalen, der kan udvande den med krav, der 
blokerer slutmålet (Berlingske Tidende 22. maj 2002). 
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op til det, som vi synes er væsentligt, nemlig at vi får sat fokus på kvalitetsudviklingen; at 
vi får fremmet dansk kultur, danske film, dansk drama, aktualitet og nyheder i det nye TV 
2”. 
 
Frederiksen blev ved: “Hvilke aktører forestiller kulturministeren sig vil købe sig ind i et 
privatiseret TV 2, herunder hvilke udenlandske aktører forestiller kulturministeren sig vil 
købe sig ind i et privatiseret TV 2? Og hvilket ønske har kulturministeren til det?”. 
 
Mikkelsen: “Vi har sagt helt klart, at TV 2 kun vil blive solgt til en aktør, som vil fremme 
kvaliteten, og som vil stå for en public service-linje, og som vil fremme 
aktualitetsudsendelserne, dramaudsendelserne, forpligtelserne over for dansk film osv., 
og der er alle velkommen til at byde ind, hvis man blot står for, at vi fremmer dansk 
kultur, danske film og sørger for nyheder på et niveau, som mindst er på højde med det, 
som man leverer i dag på TV 2. Så er alle jo velkommen til at komme ind”. 
 
Frederiksen trak nu de rigtige bøhmænd frem: “Skal det forstås sådan, at en mediegigant 
som eksempelvis Murdoch eller ministerpræsidenten i Italien, hr. Berlusconi, vil kunne 
sættes i spil som eventuel køber af dansk TV 2?”. 
 
Mikkelsen lod sig ikke skræmme: “Jeg gentager gerne for tredje gang for fru Mette 
Frederiksen: Kravene er soleklare. Det er et kvalitetskrav, vi stiller til køberen af TV 2. 
Det handler om dansk drama, aktualitetsudsendelserne, nyhedsudsendelserne, 
spillefilmene. Det er de krav, vi stiller. Hvis man er fra Danmark og kan levere varen, er 
det flot og godt. Men det vigtigste for os er ikke pris eller køber, men det er indholdet. Vi 
skal nok sørge for, at vi får fremmet TV 2's kvalitetsudvikling”. 
 
Her greb Aage Frandsen fra SF ind: “Jeg vil godt lige spørge lidt om, hvad regeringen 
forestiller sig et fremtidigt TV 2 skal levere. Ministeren siger, at det er kvalitet, og så 
nævner ministeren aktualitetsudsendelser, drama, dansk film og nyhedsudsendelser. Så 
går mit spørgsmål på: Hvad er det så af den eksisterende public service, som man ikke 
skal sende, eller har man dækket det hele ind? Jeg tror nok, at vi alle sammen har en 
interesse i at få præciseret lidt mere, i hvilket omfang det TV 2 i privat regi, som 
ministeren forestiller sig på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden, adskiller sig fra det 
nuværende TV 2. For ministeren nævner alligevel en række af de ting, som jo netop er 
public service i dag. Hvor adskiller det sig så fra det nuværende?”. 
 
Og hvad kunne Kulturminister Brian Mikkelsen svare i dén situation? Regeringens 
mediepolitiske udspil, der var fremlagt dagen før, var endnu ikke kommet til forhandling. 
Det rummede et public service-begreb, der var kraftigt reduceret i forhold til det, TV 2 
havde haft siden1986-87. Og skulle han allerede nu fire på dette punkt og derved blokere 
for den borgerlige knibtangsmanøvre, der adskilte public service fra kommerciel 
virksomhed på markedspræmisser? 
 
Han svarede: “Jamen der vil ikke være store og væsentlige forskelle på det nye TV 2 og 
det gamle TV 2, men den afgørende forskel vil være, at vi ikke har blandingsøkonomien 
mellem statsstyring og statspenge i de elektroniske medier, når vi taler TV 2, hvor vi 
oplever, at vi har et TV 2, som er ude at agere på et marked, hvor det er ved at 
udkonkurrere vores 32 forskellige danske aviser, der har ret trange forhold, og som føler 
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sig meget klemt af TV 2, der er støttet af statspenge og af at være en statslig organisation. 
Nu får vi rene linjer. Nu har vi et stærkt Danmarks Radio, vi får et stærkt TV 2, som vil 
have public service-forpligtelser hæftet på sig, og aftalepartierne vil være mere specifikke 
i de krav, vi vil stille til den kommende køber af TV 2” (kl. 13:15). 
 
Betød det, at de gamle krav var genindført? Næppe. Aage Frandsen fulgte nemlig sagen 
op ved som led i forhandlingerne at stille følgende to spørgsmål: 
 
“Hvordan adskiller de foreslåede public service-krav sig indholdsmæssigt fra de 
nuværende regler og praksis? [Og] er der noget af det, som TV 2 sender i dag, som TV 2 
i fremtiden ikke bør eller behøver at bringe med den nye definition af public service?”. 
 
Brian Mikkelsens fællessvar, der blev sendt til ordførerne den 22. maj 2002, ser således 
ud: 
 
“Vedtægterne for TV 2 stiller en lang række generelle og specifikke forpligtelser, der 
gælder TV 2’s sendeflade som sådan. Det er tanken, at de generelle forpligtelser (kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed, saglighed og upartiskhed) fremover kun skal gælde 
nyheds- og aktualitetsområdet, men ikke den øvrige udsendelsesvirksomhed. Samtidigt 
skal de nuværende specifikke forpligtelser begrænses til at gælde forpligtelser i forhold til 
dansk sprog, dansk tv-drama og film mm., men eksempelvis ikke programtilbud rettet 
mod etniske minoriteter”1310. 
 
Her er der ingen tvivl. De nye krav til TV 2 indeholder ikke krav om, at det samlede 
programudbud skal rumme alsidighed, mangfoldighed og kvalitet. 
Som jeg fortalte, havde socialdemokraterne koblet et udenlandsk ejerskab til opfyldelse 
af public service-kravene og dermed implicit sagt, at public service broadcasting, som det 
kendtes i TV 2’s eksisterende programflade, kun kunne leveres med danske ejere. Det var 
endvidere fremgået af debatten, der refererede Kammeradvokaten, at nationalitetshensyn 
ikke kunne indgå ved salget af TV 2 (Ritzau, den 15. maj 2002, 15:45). 
 
Dansk Folkeparti, der havde været meget åben over for privatiseringskravet, udtrykte på 
denne baggrund tvivl om projektet. Berlingske Tidende skrev den 22. maj, at “Dansk 
Folkepartis medieordfører oplyser, at parterne [på mødet den 21. maj med ministeren] 
netop især diskuterede privatisering af TV 2, fordi Dansk Folkeparti kræver sikkerhed 
for, at kvaliteten af et TV 2 på private hænder mindst kan leve op til det, som TV-stationen leverer 
nu. Til gengæld må der så også ofres lidt, når TV 2 om tre år skal have 
flere reklameindtægter”. 
 
Var stærkt begrænsede public service-krav nu tilstrækkelige? Aage Frandsen spurgte igen 
til public service-definitionen og fik svar den 27. maj: 
 
“I ministerens svar [udleveret den 22. maj] vedr. de fremtidige public service krav til TV 
2, hedder det, at det “fremover kun skal gælde nyheds- og aktualitetsområdet”. Hvor 
meget omfatter “nyheds- og aktualitetsområdet”. Hvad er ikke omfattet af public service 

 
1310 “Notat. Spørgsmål fra Aage Frandsen, dateret 21. maj 2002”. J. Nr. 2002.7205-7/43, side 5. 
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forpligtelsen. Betyder det, at det ikke vil gælde f.eks. børneprogrammer”. 
 
Ministeren svarede: 
 
“Det er ikke korrekt, at de fremtidige public service-krav til TV 2 “fremover kun skal 
gælde nyheds- og aktualitetsområdet”. Det fremgår eksplicit af forhandlingsoplægget, at 
der også skal gælde specifikke forpligtelser i forhold til dansk sprog, dansk tv-drama og 
film mv. […] Den nærmere udformning af de fremtidige public service-forpligtelser vil 
blive fastsat i den kommende public service-kontrakt. Det skal for god ordens skyld 
fremhæves at det fortsat er tanken, at TV 2 i programudbuddet skal tilstræbe kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed samt at der ved programlægningen skal lægges afgørende 
vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. TV 2 vil derimod eksempelvis ikke 
være forpligtet til at udøve on-line-virksomhed og heller ikke til at sende programmer til 
snævre målgrupper” (jeg fremhæver). 
 
Hermed var det gamle, brede public service-krav genindført. Og når først ministeren 
havde svaret således, kunne det ikke trækkes tilbage – det ville nemlig være at give de 
kritikere ret, der betvivlede, at “kvaliteten af et TV 2 på private hænder mindst kan leve 
op til det, som TV-stationen leverer nu”. Den nye formulering indgik derfor i den 
endelige aftale. Det klare skel mellem public service og kommerciel virksomhed var 
brudt ned, og omkostningerne for det private TV 2 ved at levere “public service” var øget 
betydeligt. 
 
22.4.7. Udkast af 28. maj 2002 
Medens Brian Mikkelsen justerede på sit første Udkast til en mediepolitisk aftale, besvarede han 
løbende en række spørgsmål fra medieordførerne.  
 
Jeg vil fremhæve de svar, der vedrører behov for eventuelle ekstra udredninger, før privatiseringen 
skulle principbesluttes i en ny mediepolitiske aftale, således som ministeren havde krævet. 
 
22.4.7.1. Ingen ekstra undersøgelser 
Aage Frandsen, der i august 1997 havde være forhandler for SF, og som derfor havde modtaget de 
omtalte 150 sider (afsnit 17.12), havde ikke glemt de vanskeligheder, som embedsmændene 
dengang havde fremdraget. Han spurgte derfor til, om den brugsret til det landsdækkende sæt 
frekvenser i UHF-området, som TV 2 hade haft siden sin etablering, uden videre kunne overdrages 
til et privat ejet TV 2/Danmark. Skulle det ikke i åbent EU-udbud, som P4 havde været? 
 
Brian Mikkelsen fremsendte Notatet af 21. august 1997 og tilføjede: 
 
“Som det fremgår af notatet, var det dengang de danske konkurrencemyndigheders vurdering, at der 
ikke synes at være noget til hinder for at stille TV  2’s nuværende frekvens til rådighed for et 100% 
privatejet TV 2 uden udbud (og uden betaling af koncessionsafgift), hvorimod spørgsmålet om 
værdien af de regionale udsendelsers tilstedeværelse i sendefladen skulle overvejes nærmere”1311. 
 

 
1311 “Notat. Spørgsmål fra Aage Frandsen”. 27. maj 2002. J. nr. 2002.7205-7. 
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Første del af svaret er en korrekt gengivelse af Notatet. Sidste del er også korrekt men  
overraskende, fordi der ikke var spurgt til det. Og det er sjældent, at de embedsmænd, der har 
konciperet svaret, gør opmærksom på noget, der ikke er spurgt om. 
 
Notatets konklusioner burde nok have fået forhandlerne og ministeren til at standse op. Der står på 
side 5: 
 
“ […] efter de danske konkurrencemyndigheders opfattelse [vil det] være yderst problematisk at 
lade de licensfinansierede regionale udsendelser indgå i TV 2’s sendeflade uden betaling, idet TV 2 
herved stilles bedre end konkurrenterne. Et 100% privat ejet TV 2 vil derfor skulle betale for 
værdien af de regionale udsendelser. Denne værdi kan i “worst case” groft anslås til et sted mellem 
75 og 125 mio. kr.”. 
 
Burde dette ikke analyseres nærmere, før den endegyldige medieaftale blev indgået? Det blev det 
ikke, dog nævnte ministeren i svaret, at den fremtidige arbejdsgruppe skulle tage uformel kontakt 
med EU-Kommissionen for at sikre, at Kommissionen kunne godkende rammerne for omdannelse 
af TV 2 til aktieselskab. 
 
Aage Frandsen opfordrede også ministeren til at indhente aktuelle kommentarer til 
problemstillingen “Privatisering af TV 2 og opretholdelse af public service” fra dem, der i 1997 
havde udarbejdet sådanne (afsnit 17.13) eller fra andre, som ministeren kunne vælge. Svaret var: 
 
“Regeringen har ingen planer om på nuværende tidspunkt at anmode de personer, som udarbejdede 
de omhandlede notater, om at udarbejde nye udtalelser om privatiseringen af TV 2. Baggrunden er 
for det første, at man næppe meningsfyldt kan udtale sig om et privatiseret TV 2’s muligheder for at 
løfte public service-forpligtelserne, før man kender den nærmere udformning af dels disse 
forpligtelser, dels TV 2’s fremtidige økonomiske grundlag. Disse forhold vil først blive fastlagt 
præcist i forbindelse med det udredningsarbejde, der skal gennemføres som led i TV 2’s 
omdannelse til statsligt aktieselskab. Dertil kommer, at det fortsat er regeringens hensigt at afslutte 
forhandlingerne om en ny mediepolitisk aftale i løbet af kort tid. Det vil næppe være rimeligt at 
forlænge forhandlingerne med henblik på indhentning af nye udtalelser fra de ovennævnte 
personer” (s. 6-7). 
 
Aage Frandsen ønskede også oplysninger om, hvordan det gik i Norge og Sverige, hvor de private 
TV 2/Norge og TV4 havde public service-forpligtelser. 
 
“Også vedrørende dette spørgsmål er det regeringens opfattelse, at afslutningen af forhandlingerne 
om indgåelse af en ny mediepolitisk aftale ikke bør afvente, at de ovennævnte oplysninger er 
fremskaffet” (s. 7). 
 
Nu skal der besluttes, siden skal der analyseres. 
 
22.4.7.2. Ændringen i det andet Udkast 
Onsdag den 28. maj mødtes ministeren og medieordførerne eftermiddag og aften til nye 
forhandlinger, og Brian Mikkelsen startede mødet med at udlevere “Revideret Udkast til 
mediepolitisk aftale for 2002-2006”1312. De vigtigste ændringer var disse: 

 
1312 Dateret 28. maj 2002. J. nr. 2002.7205-2. Aldrig offentliggjort. I FM’s arkiv. 
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• TV 2-regionernes sendetid og placering i fladen vil blive fastsat i den kommende public service-
kontrakt, og det forventes ikke, at de ændres i forhold til den nuværende situation. Det blev 
endvidere præciseret, at de regionale virksomheder ud over disse programmer “på 
konkurrencemæssige vilkår [kan] udøve anden virksomhed, herunder levere programmer, indslag 
m.v. til den landsdækkende virksomhed”. Implicit betyder det, at de regionale virksomheder ikke 
kan “udøve anden programvirksomhed”, f.eks. via en digital regional tv-kanal, således som de 
havde ønsket det siden “Vision 2000”. Poul Nødgaard havde spurgt til dette, og i svaret på, hvorfor 
TV 2-regionerne ikke kan etablere “en regionalt baseret, digital tv-kanal, finansieret af de 
licensmidler, som frigøres i takt med aftrapningen af licensen til TV 2/DANMARK”, lød det: “Det 
er korrekt, at aftaleoplægget […] ikke rummer de store udviklingsmuligheder for de regionale 
virksomheder, men 
- dels ville det være vanskeligt at argumentere for privatisering af TV 2 med henvisning til, at der 
ikke på sigt er råd til at opretholde to offentligt finansierede public service-kanaler, for derefter at 
etablere en ny offentlig finansieret public service-kanal i TV 2’s regionale virksomheders regi 
- dels ville en tilladelse til udøvelse af anden programvirksomhed for TV 2’s regionale 
virksomheder kunne indskrænke spillerummet for den private mediesektor, som det også er 
regeringens mål at styrke med dette oplæg”1313. Dette var et hårdt slag for TV 2-regionerne, og 
begrundelsen for afvisningen var bl.a. at hindre konkurrence på det regionale tv-område – noget der 
synes at være i direkte modstrid med regeringens ofte udtrykte ønske om netop at fremme 
konkurrencen1314. Men det var godt for TvDanmark. 
  
• Udsagnet om, at TV 2 i programudbuddet skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed var 
indføjet, således som det var fremgået af svaret til Aage Frandsen. Herved var et privat TV 2’s 
forsatte medlemskab af EBU sikret. At online-virksomhed ikke indgik i TV 2’s public service-krav 
var også medtaget1315. Det betød, at TV 2’s online-virksomhed ikke kunne finansieres med 
statsstøtte, således som dagbladene havde ønsket. 
 
• Tilbagekøbsklausulen var ligeledes indføjet. 
 
• TV 2/Danmark ville ikke være udelukket fra at byrde på P5 og P6. Driften skal ske på 
konkurrencemæssige vilkår1316. 
 
• Der skal i forbindelse med gennemførelsen af liberaliseringen af reklamereglerne tages hensyn til 
beskyttelsen af børn. 
 

 
1313 Notat. Kommentarer til diverse henvendelser til Poul Nørgaard. 23. maj 2002”. J. nr. 2002.7205-7. 
1314 SR-regeringen havde den 5. oktober 2001 sendt et lovforslag til Kulturudvalget, der udtrykkeligt gav TV 2-
regionerne mulighed for at udøve “anden programvirksomhed”. Forslaget nåede imidlertid ikke at blive fremsat pga. 
udskrivelse af valg den 31. oktober. Se  Kulturudvalget Alm. Del, bilag 14 af 5. oktober 2001 (“De regionale TV 2-
virksomheders adgang til at udøve anden programvirksomhed”). 
1315 At TV 2 ikke i fremtiden skulle være forpligtet til at sende programmer til snævre målgrupper, var også en del af 
teksten. Cristina Lage frygtede, at dette ville udelukke EBU-medlemskab og bad derfor i en fax til Brian Mikkelsen den 
29. maj om at få formuleringen fjernet (i FM’s arkiv). Det skete ikke. Måske fordi det generelle krav om, “at TV 2 i 
programudbuddet skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed” i princippet også omfatter programmer til 
snævre målgrupper.  
1316 Sådan er teksten formuleret. Men Brian Mikkelsen udtalte til Børsen den 29. maj: “TV 2 kan kun byde på 
radiokanalerne, hvis stationen er drevet af et privat selskab”. Men i 2003 lod han alligevel det ikke privatiserede TV 
2/Danmark byde på både P5 og P6, jfr. afsnit 22.9.1. 
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• Forbuddet imod reklamer i tv for økonomiske interessegrupper såsom erhvervsorganisationer og 
fagforeninger, eller for religiøse eller politiske anskuelser, opretholdes. 
 
• TV 2/Danmarks licens var justeret lidt nedad i forhold til første udkast. TV 2-regionerne havde 
fået 5-10 mio.kr. ekstra i 2003-2006, og TV 2/Danmark havde mistet 5-10 mio. kr. Til gengæld 
skulle DR alene finansiere driften af licensopkrævningen. 
 
Men den afgørende ændring var nok de problemfyldte seks linjer – ”lex Mortensen” -, der nu var 
indføjet i Afslutningen: 
 
“Det fremgår af medieaftalen, at gennemførelsen af en række punkter finder sted efter drøftelse med 
aftalepartierne. Der er enighed om, at dette betyder, at de nævnte punkter drøftes med 
aftalepartierne, men at det i sidste ende er kulturministeren, som træffer afgørelse i disse sager, 
eksempelvis om privatisering af TV 2 og om retningslinjer for udbud af digitalt TV”. 
 
I konsekvens heraf var den tidligere betingelse om indgåelse af en tillægsaftale om public service-
kravene forsvundet. Det hed nu: “De nærmere vilkår for omdannelsen af TV 2/DANMARK til 
aktieselskab – herunder public service-forpligtelserne – vil blive fastsat efter drøftelse med 
aftalepartierne […]” (jeg fremhæver). Altså ikke en tillægsaftale, som et parti kunne indgå eller lade 
være, men nu blot drøftelser1317. Derefter bestemte ministeren. 
 
22.4.7.3. Reaktionerne 
De offentlige reaktioner var sparsomme. Den 29. og 30. maj gengav Morgenavisen Jyllandsposten, 
Berlingske Tidende og Politiken enkelte udtalelser fra medieordførerne, men ellers var det tydeligt, 
at forhandlingerne var så tæt på målstregen, at ingen vovede at afsløre de taktiske overvejelser. 
 
Der var dog en undtagelse: Enhedslisten meddelte, at partiet trådte ud af forhandlingerne. Det 
springende punkt for Enhedslisten var, at Kulturministeren nu forbeholder sig ret til selv at afgøre, 
om forudsætningerne for at privatisere TV 2 er til stede. Enhedslisten anbefalede ifølge Politiken 
også de andre partier i Folketinget til at protestere kraftigt mod det punkt:  
 
“’Hidtil har kulturministeren holdt fast i, at en privatisering af TV 2 kun skulle gennemføres, hvis 
det blev sandsynliggjort, at stationen også fremover laver lige så meget public service-tv. Det går 
han nu væk fra ved at stille krav om en tillidserklæring fra forligspartierne, som betyder, at han og 
kun han alene bestemmer, om TV 2 skal privatiseres’, siger medieordfører for Enhedslisten, Søren 
Søndergaard (Politiken den 30. maj 2002). Og han fortsatte: ’Jeg spurgte Brian, om det var et 
ultimatum, og det svarede han ja til. Sammenholdt med de øvrige ting, vi er kritiske over for, kunne 
vi ikke være med længere. […]. Formuleringen er en tillidshåndfæstning, man kun kan leve med, 
hvis man er helt enig med regeringen,’ siger Søren Søndergaard med henvisning til Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre” (Berlingske Tidende den 30. maj 2002). 
 

 
1317 Berlingske Tidende bekræfter, at det var ministerens analyse: “Sikkert er det, at Brian Mikkelsen selv har gjort sit 
for at gøre livet surt for Socialdemokratiet. Det bekræftede han på et pressemøde i går eftermiddag, hvor han fortalte, at 
han for ti dage siden ændrede på ordlyden i det oprindelige udkast til en medieaftale: Nu fremgår det klart, at der ikke 
skal indgås en tillægsaftale om vilkårene for privatiseringen af TV2 med forligspartierne. Vilkårene skal i stedet 
bare ’drøftes’ med kulturministeren, som altså dermed får det sidste ord at skulle have sagt. Og ifølge Brian Mikkelsen 
var hensigten med denne omformulering lige præcis at forhindre, at Socialdemokratiet, i det tilfælde partiet gik med i et 
medieforlig, satte en kæp i hjulet for privatiseringen” (den 4. juni). 
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Alle andre partier var fortsat med i forhandlingerne, hvad der igen ikke huede VKO-blokken. Ifølge 
Morgenavisen Jyllands-Postens oplysninger skulle Brian Mikkelsen frygte, “at Socialdemokratiet 
søger med i forliget for at forhindre privatiseringen af TV 2. Det skal ministeren dæmme op for i 
forligets formuleringer samtidig med, at Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt 
Folkeparti forlanger indflydelse på privatiseringsprocessen. Næstformand i Dansk Folkeparti, Peter 
Skaarup, deler Brian Mikkelsens skepsis. ’Det undrer os, at Socialdemokratiet, som har været 
afvisende over for privatisering, nu har en anden holdning. Det kan skyldes, at partiet har skiftet 
mening, eller at det vil være med i et forløb for senere at sætte en kæp i hjulet på privatiseringen af 
TV 2’, siger Peter Skaarup. Socialdemokratiets medieordfører, Mette Frederiksen, ønsker ikke at 
besvare kritikken. ’Vi er stadig med i forhandlingerne. Mere er der ikke at sige.’ siger hun” 
(Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. maj 2002). 
 
Herefter gik medieordførerne i flyverskjul. Brian Mikkelsen havde givet dem et par dage til at 
overveje deres endelige beslutning, og han indbød dem til det formodentligt afsluttende møde 
søndag aften den 2. juni i Kulturministeriet. 
 
I mellemtiden var der den 30. maj 2002 afslutningsdebat i Folketinget1318. Medieforliget blev berørt 
ganske kort, da den radikale leder Marianne Jelved besvarede et spørgsmål fra Kristeligt Folkepartis 
Ole M. Nielsen om partiets holdning til reklamer for alkohol og medicin. Folketingstidende gengav 
det således: 
 
“Marianne Jelved (RV): Nu er vi jo lige midt i forhandlingerne om også de spørgsmål, og derfor 
ved jeg ikke, om jeg skal lægge alle kortene frem lige her og nu. Det er jeg ikke helt glad for. 
Principielt er vi jo betænkelige ved at få reklamer for alkohol, tobak, medicin osv. i fjernsynet, men 
vi er også indstillet på at indgå nogle kompromiser. Det er jo det, man skal, når man vil samarbejde. 
Og derfor håber vi selvfølgelig, at vi kan finde et kryds, om jeg så må sige, hvor de partier, der 
deltager i forhandlingerne - vi ser gerne, at alle sammen er med - kan finde hinanden. Det er i hvert 
fald vores bestræbelser. 
[…] 
Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen): 
For det andet: Der er i øjeblikket forhandlinger i gang om et nyt medieforlig. Regeringens sigte er, 
at der kan etableres en bred aftale bag et nyt medieforlig. Også her føler regeringen, at der står 
meget på spil, som det er vigtigt at have et bredt flertal bag”. 
 
Altså ønsker om et bredt forlig. 
 
22.4.8. Forhandlinger natten mellem den 2. og 3. juni 2002 
Jeg har nogle gange refereret Det radikale Venstres medieordfører, Naser Khader, for meget 
imødekommende udtalelser, og ovenfor blev Søren Søndergaard citeret for, at han polemisk udtalte, 
at både DF og De Radikale var helt enige med regeringen. 
 
Khaders udmeldinger havde gjort andre af oppositionens forhandlere urolige for det fælles fodslag. 
De øvrige partier havde jo som udgangspunkt, at TV 2 ikke skulle privatiseres. Aage Frandsen 
havde derfor samlet oppositionen om et fælles brev til Brian Mikkelsen. Det blev sendt den 25. maj, 
og ifølge Aage Frandsens bog (Frandsen 2008, s. 91) var formålet at vise, at oppositionen havde 
fælles synspunkter, og at den mødtes for at drøfte disse. Det ville derfor ikke være let for 

 
1318 Forespørgsel nr. F 43, 2001-02, anden samling, kl. 20:45 og 23:00. 
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Kulturministeren at skille dem ad, spille dem ud imod hinanden og ende med at indgå et bredt forlig 
uden Socialdemokratiet. Som nævnt havde både Dansk Folkeparti og Brian Mikkelsen meldt om 
ubehag ved at have det parti med i en aftale. Mette Frederiksens første pressemeddelelse med nej til 
privatisering var ikke glemt.  
 
Frandsen oplyser diskret i sin bog, at i drøftelser om brevet deltog også Jytte Andersen, Jann 
Sjursen og Marianne Jelved (s. 200). Det var ikke nogen tilfældighed. Både De Kristeliges Bodil 
Kornbek, Den Radikale Naser Khader og socialdemokraten Mette Frederiksen var nyvalgte til 
Folketinget og havde kun siddet der et halvt år. Forhandlingerne var komplicerede og vigtige. Hvor 
langt skulle oppositionen give sig for at få regeringen med i det første brede forlig siden valget? 
Mere erfarne parlamentarikere måtte kaldes til hjælp1319. Og sådan blev det. Ved forhandlingerne 
natten mellem den 2. og 3. juni 2002 deltog disse ved siden af de unge mediepolitiske ordførere. I 
alt 13 forhandlere samt ministeren, flankeret af sine embedsmænd, bl.a. departementschefen og 
chefen for radio- og TV-kontoret1320. 
 
Mødet foregik i Kulturministeriets Bomholt-sal, der med sine høje paneler, det stilfulde møblement 
med Wegnerstole og det fine Richard Mortensen-billede på fornem vis udtrykker et nyklassisk 
dansk kultursyn – langt fra det kommercielle tv-markeds krav om breaks, privatisering af TV 2 og 
indførelse af jordbaseret, digitalt tv på forretningsmæssige vilkår.  
 
Alle forventede, at mødet ville blive kortvarigt. Den konservative mediepolitiske ordfører Carina 
Christensen var så sikker på et hurtigt og godt resultat, at hun havde meldt afbud og var taget til 
bryllup. I stedet mødte hendes suppleant Pia Christmas-Møller, der også var partiets politiske 
ordfører. Brian Mikkelsen havde uhøfligt over for deltagerne aftalt med DR, at han ville afbryde 
mødet og gå direkte på i TV-Avisen kl. 21. 
 
Mødet startede kl. 19:30, og ministeren bød på middag – kyllingeterrine, indbagt laks,  kage og en 
sodavand. Under spisningen kunne deltagerne lidt ukultiveret øje det nye Udkast igennem, som 
embedsmændene havde udleveret ved starten af mødet1321. Dansk Folkepartis tre forhandlere – Poul 
Nørgaard, Peter Skaarup og Louise Frevert - kunne ikke skjule deres begejstring over finde en 
række af deres ønsker til ændringer indføjet i teksten, og for Aage Frandsen bekræftede det, at 
Brian Mikkelsen og Dansk Folkeparti havde lavet en aftale på forhånd1322. Ministeren havde derved 
flertal for sit Udkast. For oppositionen var der ikke umiddelbart meget at glæde sig over. 

 
1319 Ifølge mine kilder er det usikkert, om det var Marianne Jelved, der bad om et stærkere socialdemokratisk mandskab, 
eller om det var erfarne socialdemokrater og Aage Frandsen, der bad om at få Jelved med på det radikale hold. Khaders 
meget imødekommende udtalelser over for Brian Mikkelsens udspil tyder på, at det sidste var tilfældet. Men det kan 
naturligvis også være et både-og. 
1320 Kilder til beskrivelse af nattens forløb er Aage Frandsens bog (Frandsen 2006), Frands Mortensens interview med 
Marianne Jelved i juni 2010, Berlingske Tidendes skildring af forløbet den  9. juni 2002 skrevet af journalisterne Søren 
Kassebeer og Birgit Straarup, TV-Avisen den 2. juni kl. 21.00 og TV 2’s Morgen-TV den 3. juni 06.30-09.30. Desuden 
de spørgsmål og svar, ordførerne havde stillet ved de indledende forhandlinger, samt forhandlingerne i Folketinget den 
15. november 2002, hvor forløbet blev kommenteret. Endelig Ritzau den 2. og 3. juni samt dagbladenes referater og 
kommentarer den 4. juni. Solen stod op i København kl. 04:32 sommertid den 3. juni 2002, oplyst af Ole Knudsen, 
Steno Museet. 
1321 Jeg er ikke i besiddelse af dette Udkast, der er et mellemstadie mellem 2. udkast og den endelige tekst, men det kan 
med stor sikkerhed rekonstrueres. 
1322 Det havde de sandsynligvis også. Weekendavisen skriver i en analyse af forløbet, at striden om udredning og 
privatisering “havde allerede tre dage før det afgørende forhandlingsmøde søndag fået ministeren til at indgå en 
særaftale med Dansk Folkeparti. Ikke et egentligt forlig, men en delaftale, som garanterede, at ministeren i det mindste 
kunne være sikker på flertallet for privatiseringen af TV2” (Weekendavisen den 7. juni 2002).  
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Alligevel gik forhandlingerne i gang. Man bladede Udkastet igennem side for side og drøftede 
forslag til ændringer på enkelte punkter, medens andre lange passager gik igennem uden videre. 
Således blev hele afsnittet om DTT, der er omfattende, kompliceret og yderst detaljeret, ikke ændret 
fra første udkast over andet udkast til den endelige tekst.  
 
Ministeren havde fulgt Dansk Folkeparti i nogle præciseringen af public service-kravene, især dem 
til DR. Nu var der i teksten tilføjet om det generelle: “Public service-stationerne skal være 
pålidelige informationskilder med de krav, det stiller til journalistisk etik og objektivitet. Seere og 
lyttere skal have tillid til, at medierne gør sig den yderste anstrengelse for at bringe korrekte 
informationer og alsidige vurderinger”.  
 
Og til DR: “Særligt for DR gælder det, at programvirksomheden skal være præget af uddybende 
dækning af såvel dansk som udenlandsk nyhedsstof, af folkeoplysende programmer om 
samfundsvæsentlige emner, samt af egentlige undervisningsprogrammer, der kan tilbyde seerne og 
lytterne et supplement til de kundskaber, de har fået bl.a. i folkeskolen og gennem 
folkeoplysningen”. “Forpligtelsen til at styrke handicappedes adgang til public service-tilbuddene 
ved at udnytte nye teknologier, herunder til tekstning eller lignende af dansk-sprogede programmer, 
vil blive videreført”. 
 
Det var forholdsvis ufarlige tilføjelser, der passede meget godt ind i Dansk Folkepartis 
arbejdsprogram, jfr. afsnit 22.3.3.3, og som ingen kunne tillade sig at være modstandere af, hvis et 
forlig skulle indgås. Og det var stadigvæk alles udtrykte ønske. 
 
På side 2 nederst dukkede det første reelle problem op. Aage Frandsen var stadigvæk modstander 
af, at Kulturministeren skulle udpege hele bestyrelsen for DR. Brian Mikkelsen var ikke helt 
afvisende over for Frandsen, men skød i første omgang sagen til hjørnespark: det kunne tages op 
senere. 
 
Så var man fremme ved TV 2 på Udkastets side 3. Cristina Lage var som sagt på TV 2’s vegne 
bekymret for, at public service-forpligtelserne i andet udkast var skrevet på en sådan måde, at 
medlemskab af EBU kunne komme i fare. Det stod nu teksten, at forpligtelserne i public service-
kontrakten ville blive udformet, så medlemskab af EBU kan opretholdes. I tilknytning hertil fik 
oppositionen indføjet, at TV 2’s kommende public service-forpligtelser skal svare “til de 
forpligtelser, der gælder i dag” – dog med undtagelse af on-line-virksomhed og programmer til 
snævre målgrupper. Et godt kompromis, som alle også måtte tilslutte sig. 
 
Den centrale betingelse for en privatisering midt på side 4 var uændret: “Det vil være en vigtig 
forudsætning for privatisering af TV 2/DANMARK, at det kan sandsynliggøres, at et privatiseret 
selskab vil være i stand til at leve op til public service-forpligtelserne”. Men hvad betød den?  
 
Her gik forhandlingerne i hårdknude. Brian Mikkelsen havde nemlig fastholdt sin “lex Mortensen” 
som udgang på aftalen: “Det [er] i sidste ende […] kulturministeren, som træffer afgørelse […] om 
privatisering af TV 2”.  
 
Der var nu tre muligheder.  
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• Oppositionen kunne godkende formuleringen og håbe på, at ministeren, når det kom til den 
endelige beslutning, ville respektere, at alle forligsparterne skulle tilslutte sig hans afgørelse. 
• Oppositionen  kunne gå fra forhandlingerne og efterlade et smalt VKO-flertal, der så kunne 
privatisere TV 2 på den måde, det ønskede. 
• Parterne kunne forhandlere videre og forsøge at finde en formulering, der balancerede mellem 
regeringens privatiseringsønske og oppositionens krav om en bred public service-forpligtelse. 
 
Oppositionen valgte det sidste.  
 
Forhandlinger fortsatte med mange afbrydelser. Nogle gange fordi ministeren konfererede i et 
tilstødende lokale med embedsmændene, eller fordi oppositionen gik for sig selv og internt drøftede 
en kompromismulighed. Det skete fire-fem gange. TV 2-sagen blev ind imellem skubbet til side, 
medens andre mindre vigtige dele blev forhandlet til enighed. 
 
Brian Mikkelsen imødekom således De Radikale og De Kristelige på spørgsmålet om reklamer, 
rettet mod børn. Nu skulle der “ i forbindelse med gennemførelsen af liberaliseringen af 
reklamereglerne særligt tages hensyn til beskyttelsen af børn. Dette hensyn betyder bl.a., at det skal 
sikres, at børn og unge ikke vildledes af reklamer, og at der skal fastsættes regler om børn og unges 
medvirken i reklamer. Hensynet betyder endvidere, at reklamer vedrørende alkohol, 
håndkøbsmedicin og kosttilskud ikke må placeres omkring børne- og ungdomsudsendelser”. 
 
Også på spørgsmålet om breaks blev der opnået enighed. Dels var dele af oppositionen stærkt imod 
at tillade breaks, dels havde TV 2 meldt ud, at virksomheden alligevel ikke kunne tjene penge ved 
at bruge breaks1323, og dels havde V og K mange gange lovet, at de aldrig ville tillade breaks. 
Teksten kom derfor til at lyde: “der [skal] ikke være adgang til at afbryde tv-programmer med 
reklamer (’breaks’) – bortset fra naturlige pauser i sportsprogrammer. Forbuddet mod ’breaks’ tages 
op til vurdering, når jordbaseret, digitalt tv påbegyndes”. 
 
Noget overraskende, især for Aage Frandsen, tilbød ministeren pludseligt at vende tilbage til 
spørgsmålet om udpegning af DR’s bestyrelse. Han kunne godt imødekomme ønsket om, at 
partierne fortsatte med at udpege en del af bestyrelsesmedlemmerne. Hvis ministeren kunne udpege 
tre, herunder formanden, kunne seks medlemmer udpeges af Folketinget. De store partier kunne 
med andre ord fortsætte med at have deres egen repræsentant i DR’s bestyrelse. Det er den slags 
fristelser, de politiske partier i Danmark har svært ved at modstå. 
  
Men i spørgsmålet om TV 2’s privatisering var der ingen bevægelse. 
 
Ved midnatstid sagde Jann Sjursen til Aage Frandsen, at nu gik Kristeligt Folkeparti snart. Man 
kunne ikke komme længere. Jytte Andersen og Marianne Jelved ville dog fortsætte, så man vendte 
tilbage til forhandlingsbordet. 
 
Under de mange afbrydelser flyttede forhandlerne lidt på sig. Brian Mikkelsen sad stadigvæk for 
bordenden med Jens Rhode tæt på sig og Esther Larsen lidt derfra. 

 
1323 I svar til Aage Frandsen skrev ministeriet den 21. maj 2002: “TV 2 har med hensyn til ’breaks’ oplyst, at der ikke 
for nuværende vil være tale om nogen meromsætning af betydning, da stationen allerede uden ’breaks’ kan leve op til 
efterspørgslen, men at der er et potentiale på ca. 30 mio. kr. årligt, hvis TV 2 bliver presse på sendetiden” (s. 11 i 
“Notat. Spørgsmål fra Aage Frandsen. 21. maj 2002”). TV 2’s oplysning er i modstrid med alle tidligere beregninger af 
TV 2’s mulige reklameindtægter.  
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Dansk Folkepartis tre forhandlere, der sad på den ene langside, flytte sig nærmere og nærmere op til 
ministerens bordende, medens Marianne Jelved blev siddende for den anden vis-a-vis ministeren. 
 
Brian Mikkelsen havde som nævnt aftalt en række justeringer med Dansk Folkeparti, men han 
havde også bemærket Naser Khaders meget positive udtalelser tidligere i forløbet. Det var desuden 
klart, at han ikke ønskede Socialdemokratiet med i et forlig. Han havde tidligere sagt direkte, at han 
frygtede, at partiet ville gå med på skrømt for senere at kunne blokere for privatiseringen. Og Mette 
Frederiksen havde lidt uforsigtigt afvist en privatisering, allerede inden regeringens udspil var 
offentliggjort. Det fik hun at vide mange gange, ja næsten hvert kvarter af Brian Mikkelsen. Han 
regnede ikke hendes udtalelser for noget, socialdemokraterne ville alligevel ikke gå med til en 
privatisering, sagde han.  
 
Ville Brian Mikkelsen derfor nå et bredt forlig, skulle han satse på De Radikale. På den måde 
udviklede de sidste timer sig til en ihærdig dialog hen over bordet mellem ham og Marianne Jelved. 
S, SF og De Radikale var enige om, at de ikke kunne acceptere, at Brian Mikkelsen selv skulle 
afgøre, hvad der skulle være opfyldt for, at man kunne lave en privatisering. Marianne Jelved, der 
som alle mødedeltagerne vidste, at Mikkelsen havde flertal med de nærtsiddende forhandlere fra 
Dansk Folkeparti, forsøgte på forskellige måder at få en formulering ind, der rummede en forståelse 
for, at alle skulle være med til at vurdere situationen til sidst. Hun forsøgte sig med paralleller, 
f.eks. skal ministeren udpege bestyrelsen for TV 2, men det gør en kulturminister jo ikke uden at 
aftale det med forligspartierne (jfr. Schlütters tilråb den 30. maj 1986, afsnit 10.10). Men Brian 
Mikkelsen henholdt sig til, at man ikke kunne tage ansvaret fra ministeren, det var ministerens 
opgave, ja hele regerings ansvar at sælge TV 2 som en del af aftalen. 
 
Timerne gik, forskellig formuleringer blev prøvet og forkastet, Marianne Jelveds forhandler-gen 
fornægtede sig ikke. I sådanne tilspidsede situationer er det ikke ualmindeligt, at ikke kun 
embedsmændene og ministeren, men også forligspartierne bidrager til selve den sproglige 
udformning af forligsteksten. At man i fællesskab arbejder sig frem imod en tekst, der kan udtrykke 
den tillid mellem forhandlerne, der er forudsætningen for at indgå den endelige aftale. 
 
Problemet sent på natten – klokken havde passeret to – var imidlertid, at det, Mikkelsen og Jelved 
ihærdigt og stædigt søgte at nå frem til, ikke var en tillidsskabende formulering. Tvært imod. Brian 
Mikkelsen ønskede en tekst, der ikke gjorde det muligt for oppositionen at hindre privatiseringen, 
og Marianne Jelved ville hindre, at formuleringen gav ministeren mulighed for selv at træffe den 
endelige beslutning. Altså en gensidig mistillidserklæring. Ikke mærkeligt, at nogle af 
mødedeltagerne bag efter kaldte forhandlingerne for “næsten surrealistiske”. 
 
Det var umuligt at nå til enighed.  
 
Omkring kl. 3 stoppede forhandlingerne. Der lå nu et udkast til en aftale, som embedsmændene i 
hast fik rettet til. Ordlyden i det kritiske afsnit var imidlertid ikke ændret i løbet af natten1324, og det 
lød:  
 
“Der er enighed om, at såfremt udredningsarbejdet vedrørende TV 2 sandsynliggør, at de public 
service-forpligtelser, som fremgår af aftalen, kan opfyldes, træffer kulturministeren afgørelse om 
privatisering”. 

 
1324 Jfr. Naser Khaders udsagn ved førstebehandlingen af L 40 den 15. november 2002 kl. 15:30, hvor han citerer 
teksten fra det revidere udspil fra 2. juni. 
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Forhandlerne fik det revidere udkast stukket i hånden på vej ned ad ministeriets hovedtrappe. Som 
man plejer på dette sted i forhandlingerne, var det aftalt, at ingen måtte sige noget til pressen om 
indholdet. Så undgik man at ødelægge eventuelle muligheder for senere at nærme sig hinanden. De 
endelige meldinger fra møderne i folketingsgrupperne skulle ligge klar senest kl. 11.  
 
Ministeren blev tilbage med embedsmændene, og de øvrige mødedeltagere kunne drage af sted i det 
svage lys fra morgendæmningen fra nordnordvest. Der var en time til solen stod op, og fuglene var 
endnu ikke begyndt at synge. 
 
Men det gjorde ministeren. 
 
22.5. Medieforliget, juni 2002 
22.5.1. Nye forhandlinger? 
Skønt klokken kun var lidt over tre, kørte Brian Mikkelsen ikke hjem til Holbæk med det samme. I 
stedet lod han sig interviewe til TV 2, der stadigvæk ventede i ministeriet, og som sendte 
interviewet i “Go’morgen Danmark”. Her var det klippet op og fordelt over morgenens 
nyhedsindslag.  
 
I udsendelsen kl. 07:30 sagde Brian Mikkelsen: “Kl. 11 har Danmark en ny medieaftale”. Det blev 
gentaget kl. 08:30 og kl. 09:00. 
 
Kl. 08:00 tilføjede han: “Jamen, der er ikke nogle knaster, forstået på den måde, at vi har lavet et 
udkast, som har taget højde for alle situationer, og som har taget hensyn til alle partier. Hvis der så 
er nogle knaster tilbage, så er det fordi enkelte partier vurderer, at det samlede billede ikke er godt 
nok for dem”. 
 
Det blev genudsendt kl. 09:00 og her afsluttede han: 
 
“Det ligger fast, at TV 2 bliver privatiseret”. 
 
Og til Ritzau, der hele tiden havde haft en journalist på plads i Kulturministeriet, udtalte Mikkelsen, 
at der ikke ville blive flere forhandlinger. “Klokken 11 har Danmark en ny medieaftale” (Ritzau den 
4. juni 03:20).  
 
Derefter kørte ministerbilen ministeren hjem. 
 
Ingen af nattemødets deltagere sov længe, tilbagemeldingens deadline var sat til kl. 11, og 
Folketingsgrupperne skulle inden da drøfte forligsteksten. Så forhandlerne måtte tidligt op. De 
fleste åbnede for TV 2’s morgen-tv, og her kunne de se og høre Brian Mikkelsens udsagn om, at der 
forelå en aftale, og at det lå fast, at TV 2 ville blive privatiseret. 
 
Og hvis den mistillid, der havde hindret enighed på nattens møde, ikke allerede var rodfæstet, så 
blev den nu. Jytte Wittrock sagde til Morgenavisen Jyllands-Posten den 4. juni, at “hans optræden [i 
TV 2] var udtryk for, at han selv ville bestemme det hele alligevel”. Ifølge Politiken “blev især R og 
S fortørnede over, at Brian Mikkelsen, allerede inden en medieaftale var indgået, på tv 
konkluderede, at TV 2 bliver privatiseret under alle omstændigheder. Dermed mener partierne, at 
han ikke har udvist respekt for de fortsatte forhandlinger”. 
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Kl. 12:18 meldte Ritzau, at Kristelige Folkeparti sagde nej til regeringens foreslåede medieforlig. 
Begrundelsen var bl.a., at teksten flere steder var uklar, og at indrømmelsen angående 
børnereklamer ikke var omfattende nok. 
 
Kl. 13:44 kunne Ritzau fortælle, at også De Radikale afviste udkastet til ny medieaftale. Marianne 
Jelved: “Resultatet skal ses i sin helhed, og der mener vi ikke, at der balance nok. Er der for 
eksempel sikkerhed nok for vores indflydelse gennem forløbet (den kommende forligsperiode, 
red.)? Er der sikkerhed nok for, at vi er i stand til at udmønte aftalen på en måde, som svarer til 
ånden i aftalen?”. Hun opfordrede ministeren til nye forhandlinger. 
 
Som sagt havde Brian Mikkelsen ved afslutning på nattens møde slået fast, at der ikke blev flere 
forhandlinger, og det kunne derfor ligne et slag i luften, at Jelved bad om en ny forhandlingsrunde. 
 
Christiansborgs vægge er imidlertid ved sådanne lejligheder hullet som en si. Det var rygtedes, at 
Brian Mikkelsen på møderne i regeringspartiernes folketingsgrupper havde fået hård kritik for, at 
forløbet ikke var endt med en bred medieaftale1325. Han kom med det flertal, han havde haft fra 
starten, nemlig VKO-blokkens stemmer. Regeringspartierne ønskede et bredt forlig, så Mikkelsen 
måtte gøre endnu et forsøg. Jelved havde noget at hænge sit forslag op på. 
 
Brian Mikkelsen gav sig, og på det pressemøde, han holdt mandag eftermiddag, sendte han 
offentligt en invitation til nye forhandlinger. Og allerede da havde han diskret i telefonen forsøgt at 
overtale bl.a. De Radikale til at gå med i forliget. 
 
“Jeg har ikke noget imod at mødes med partierne igen. Man er meget velkommen. Jeg har sådan set 
snakket med et par af partierne i dag om nogle af tingene i medieaftalen. Lad os nu se i løbet af de 
kommende dage, sagde Brian Mikkelsen, der dog samtidig måtte påpege, at Dansk Folkeparti med 
deres underskrift selvfølgelig har veto-ret mod ændringer i den nuværende aftale” (Ritzau den 3. 
juni 16:54). 
 
Den aftale, som Brian Mikkelsen med stor sandsynlighed havde indgået i forvejen med Dansk 
Folkeparti, og som gav ham sikkerhed for en privatisering af TV 2, vendte sig nu imod hans 
manøvredygtighed, og det efterfølgende forløb var ikke præget af elegance. 
 
Kl. 18:20 kunne Ritzau fortælle, at Dansk Folkeparti forhandlere mente, at løbet var kørt. 
 
“’Det er min umiddelbare holdning, at jeg vil håndhæve den veto-ret. Min indstilling til gruppen er, 
at nu er løbet kørt. [Oppositionen] har spillet for højt spil, og det skulle de lade være med’, siger 

 
1325 “Da Brian Mikkelsen mandag morgen efter en nats forhandlinger præsenterede sit medieforlig, var der panderynken 
i regeringstoppen, og da det ene parti efter det andet i løbet af mandagen endegyldigt sagde nej tak til det diktat, som 
ministeren med Dansk Folkepartis Poul Nødgaard som sufflør havde strikket sammen, blev panderynkerne afløst af 
irritation og bekymring i både regeringstoppen og i Brian Mikkelsens eget parti, hvor der på et møde i 
folketingsgruppen lød kritiske røster mod det snævre forlig” (Ekstra Bladet den 5. juni 2002). Berlingske Tidende 
skriver den 9. juni: “Vurderingen, også fra nogle af Brian Mikkelsens egne politiske allierede er, at kulturministeren var 
ufleksibel og klodset under medieforhandlingerne. At han skabte et dårligt forhandlingsklima og derfor tabte en oplagt 
mulighed for et forlig […]”. Senere citeres en venstrekilde: “Man er nødt til at give plads til andre, lytte og tage dem 
seriøst. Hvis man vil noget med dem, skal man også behandle dem ordentligt. Det her siger jeg med lav stemme og 
rimeligt pæne ord, men det er i virkeligheden en meget hård kritik”. 
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Poul Nødgaard, der mener, at han har kæmpet for at opnå et bredt forlig, men ikke orker ’nye 
endeløse diskussioner om detaljer’”. 
 
Næste morgen kl. 08:38 opsummerede Ritzau udviklingen således: “Kulturminister Brian 
Mikkelsen (K) bør genåbne medieforhandlingerne for at få et bredt forlig. Det siger 
Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti, selv om ministeren mandag præsenterede sin aftale med 
Dansk Folkeparti. Den betyder bl.a., at TV2 privatiseres, og Danmarks Radio skal udlicitere 21 pct. 
af programmerne, mens aftalen løber 2002-06. Brian Mikkelsen drøfter tirsdag eftermiddag 
medieaftalen ved et møde i Publicistklubben i København. Dansk Folkeparti afgør ved sit 
gruppemøde tirsdag formiddag, om partiet vil gå med til at genåbne forhandlingerne. Kristeligt 
Folkepartis formand Jann Sjursen opfordrer Brian Mikkelsen til at forhandle videre. Der har ikke 
været tid nok til at skabe forståelse mellem partierne og afklare spørgsmål, mener han. - Ministeren 
var lovlig hurtig i forhold til, hvad han ville diskutere og ikke diskutere forleden nat […] 
Socialdemokratiet vil også gerne genoptage forhandlingerne, men indgår kun en aftale sammen med 
de Radikale og SF, siger partiets medieordfører Mette Frederiksen. - Parterne står ikke 
nødvendigvis så langt fra hinanden. Vi har fået nogle væsentlige indrømmelser. Nogle ting skal 
stadig på plads, for teksten er for uklar, som den blev præsenteret i går (mandag, red.). Det er et af 
de allervigtigste områder i vort samfund. Derfor var der ingen saglige argumenter for at lukke ned i 
går. Vi kan bare mødes igen, siger Mette Frederiksen. Hun mener, at kulturministeren bør genåbne 
forhandlingerne. Han har ansvaret for at skabe et bredt forlig”. 
 
Kl. 10:23 lukkede Dansk Folkeparti tilsyneladende for den videre proces. “Dansk Folkeparti afviser 
at genåbne forhandlingerne om et medieforlig. Det besluttede folketingsgruppen tirsdag ved sit 
møde om sagen, oplyser Peter Skaarup til Ritzau. Socialdemokratiet, SF, de Radikale og Kristeligt 
Folkeparti kan enten tilslutte sig medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti eller stå 
udenfor. Alternativt kan oppositionen præsentere et fælles skriftligt oplæg med ønsker om 
ændringer, som DF og regeringen kan vurdere, siger Peter Skaarup”. 
 
Men Brian Mikkelsen gav ikke op. På seancen i Publicistklubben om eftermiddagen fortalte han, at 
han igen havde taget kontakt til oppositionen i et forsøg på at opnå et bredt forlig: “- De må spille 
ud med, hvad de har af ønsker, og så vil jeg og aftalepartierne se på det, sagde Brian Mikkelsen 
efter mødet” (Ritzau 4. juni 15:20). 
 
Klokken 18:36 kunne Ritzau fortælle nyt i sagen:  
 
“S kommer gerne til medieforhandlinger. […] - Vi deltager gerne i forhandlinger, såfremt vi bliver 
indkaldt til dem, siger partiets medieordfører, Mette Frederiksen. Medieordføreren havde dog 
tirsdag klokken 18.15 endnu ikke fået en henvendelse fra kulturminister Brian Mikkelsen (K) som 
tidligere på dagen fortalte, at oppositionen til venstre for regeringen alligevel kan komme med i den 
medieaftale, som ministeren ellers lavede forlig med Dansk Folkeparti om mandagen.  […] Mette 
Frederiksen understreger dog, at Socialdemokratiet - som foreslået af Dansk Folkeparti - ikke har 
tænkt sig at sende sine nye forslag skriftligt til kulturministeren. - Dertil er emnet for vigtigt. Men 
hvis Brian Mikkelsen vil genåbne forliget og indkalde til forhandlinger, så kommer vi gerne, siger 
Mette Frederiksen”. 
 
Ritzau var der endelig igen kl. 22:14 – nu med klokke: “Kulturminister Brian Mikkelsen (K) skar til 
aften igennem og afsluttede alle spekulationer om en åbning af den aftale om medieforliget, han 
indgik med Dansk Folkeparti mandag. - Situationen er forpasset for en vigtig aftale. Nu der er sat 
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punktum i sagen. Der bliver ikke snakket mere mediepolitik, før lovforslaget bliver fremsat til 
efteråret, siger Brian Mikkelsen”. 
 
Dansk Folkeparti fik sin vilje. 
 
22.5.2. Faren ved det smalle forlig 
Hvorfor var det så vigtigt for Brian Mikkelsen at få et bredt forlig, at han på denne måde lod sig 
drive rundt i manegen af Dansk Folkeparti? 
 
Jeg kan se tre årsager.  
 
Den første vedrører det taktiske i den parlamentariske situation. Regeringen havde udtrykkelig 
annonceret, at den gik efter brede forlig, og statsministeren havde ved afslutningsdebatten 
fremhævet mediepolitikken som en mulighed. Den blokpolitik, som især Venstre havde beskyldt 
SR-regeringen for at føre i sine sidste år, kunne ikke gentages uden et legitimitetssvigt. Hvis Brian 
Mikkelsen derfor kiksede, svækkede han regeringens troværdighed og sin egen position som 
konservativ kronprins1326. 
 
Og det er værd at bemærke, at dagbladene på de journalistiske nyhedssider umiddelbart lagde mere 
vægt på det taktiske end på det indholdsmæssige. Politiken: “Bredt medieforlig kiksede”, 
Berlingske Tidende: “DF blokerer for bredt medieforlig”, Børsen: “Snævert flertal bag ny 
medieaftale”, Kristeligt Dagblad: “Bredt medieforlig falder til jorden”, Morgenavisen Jyllands-
Posten: “Nederlag for kulturministeren”, Erhvervsbladet: “Snævert flertal bag medieforlig” (alle 
den 4. juni). 
 
Den anden årsag er, at indholdet i et smalt medieforlig måske ikke er langtidsholdbart. Et snævert 
flertal kan skifte ved det kommende valg. Både V og K havde ved indgåelse af marts 2000-forliget 
sagt, at det lige nøjagtigt ville holde 30 sekunder, efter en nye regerings tiltræden. Det havde de nu 
virkeliggjort, men det kunne et nyt flertal måske også gøre i forhold til juni 2002-forliget. 
Enhedslisten medieordfører Søren Søndergaard antydede det allerede den 4. juni:  
 
”VKOs medieaftale er ikke det papir værd, som den er skrevet på, hvis flertallet skifter efter næste 
valg. Og det er der jo heldigvis en del i opinionsmålingerne, der tyder på” (Berlingske Tidende). 
Marianne Jelved fulgte op: 
 
“Det smalle forlig får indflydelse på salget af TV 2 på den måde, at en kommende køber ikke kan 
være sikker på, at forliget bærer igennem. Det afhænger jo af, hvordan Folketinget ser ud efter 
næste valg” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 4. juni) 
 
Ved andenbehandlingen af det lovforslag, der udmøntede aftalen, gjorde Søren Søndergaard det 
endnu tydeligere:  
 
“Vi er glade for, at vi ikke er med i det her, og vi regner som en selvfølge med, at de partier, der står 
uden for det her, forpligter hinanden på, at når der kommer et nyt flertal, og det gør der jo på et eller 
andet tidspunkt - det kan være, det tager 3 år, eller det kan, Gud forbyde det, måske vare 5 år, det er 
jo slemt at forestille sig, men det kan måske vare 5 år - bliver det her lavet om. Så bliver der lavet 

 
1326 Se f.eks. Morgenavisen Jyllands-Posten den 18. juli 2002. 
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en ændring af det her. Så vil det her forlig ikke blive opretholdt. Det er der jo gode muligheder for, i 
og med at det forlig, der ligger, er så utrolig snævert. Der er alle muligheder for at få det lavet om, 
så man kan lige så godt med det samme indregne - sagt til finansministeren, som skal dække det her 
skattestop - at det ikke bliver en særlig stor salgspris, fordi det vil ligge som en klar, underforstået 
kendsgerning, at det her forlig vil blive lavet om, lige så snart der kommer et andet politisk flertal” 
(Folketingstidende, 9. december 2002, sp. 2676ff,  kl. 11.35). 
 
Og med henvisningen til salgsprisen er jeg fremme ved den tredje årsag til det næsten fortvivlede 
forsøg på at få forhandlingerne genoptaget. Nemlig hensynet til køberen. 
 
Erik Meier Carlsen i B. T. den 4. juni: “På den anden side kan en reform, gennemført med et 
snævert flertal, måske gøre det svært at finde en seriøs køber til TV 2, fordi et regeringsskifte så kan 
ændre betingelserne på en uforudsigelig måde”. Til Børsen udtalte Lars Nordenlund fra PA 
Consulting, der bl.a. prissætter firmaer: “[At forliget blev så smalt] efterlader nemlig en køber med 
den betydelige usikkerhed, at betingelserne for at drive TV 2 i privat regi pludselig kan blive ændret 
i forbindelse med et regeringsskifte”.  
 
Fyens Stiftstidende havde samme mening i lederen den 4.: “det [havde] klædt ministeren at få især 
Socialdemokratiet og de radikale med – ikke kun af politiske grunde, men lige så meget for en 
kommende købers skyld. Der er – selv om forliget kun løber i fire år – tale om så store og 
vidtrækkende investeringer, at en køber nødvendigvis må have sikkerhed for, at det hele ikke bliver 
lavet om, hvis der kommer en ny regering”. 
 
Brian Mikkelsen var dog ikke i tvivl om, at han nok skulle få solgt TV 2 før næste valg. 
 
“’Privatiseringen af TV 2 vil være gennemført inden næste valg’. Det siger kulturminister Brian 
Mikkelsen (K), efter at VK-regeringen har indgået medieforlig med Dansk Folkeparti. Ministeren 
ser det ikke som et problem i forhold til en eventuel køber, at der er tale om et smalt forlig. ’Vi får 
ingen problemer i et kommende forløb. Således har der også været flere interesserede købere på 
banen’, siger ministeren. […] Brian Mikkelsen hæfter sig ydermere ved, at Kammeradvokaten har 
fastslået, at regeringen ikke skal vælge højestbydende, men den køber, der bedst kan leve op til 
kravene om høj programkvalitet” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 4. juni 2002). 
 
22.5.3. Aftalens bestemmelser om TV 2 
Inden jeg referer reaktioner på den vedtagne forligstekst, vil jeg se nærmere på afsnittene om TV 2. 
 
I første Udkast var public service-kravene ikke omtalt i præcise vendinger, da det var meningen, at 
disse skulle udformes i en tillægsaftale, når de økonomiske vilkår for et privat TV 2/Danmark var 
fastlagt. Herved kunne public service-kravenes omfang begrænses i forhold til økonomien, der 
således fik førsteprioritet. 
 
I den endelig tekst er det væsentligt anderledes. Nu står der i den justerede udgangssalut: 
 
“Der er enighed om, at såfremt udredningsarbejdet vedrørende TV 2 sandsynliggør, 
at de public service-forpligtelser, som fremgår af aftalen, kan opfyldes, 
træffer kulturministeren afgørelse om privatisering” (jeg fremhæver). 
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Udgangspunktet er nu de public service-forpligtelser, der fremgår af aftalen. Og hvad er så det for 
nogle? Der står: 
 
“TV 2 [skal] fortsat […] have public serviceforpligtelser svarende til de forpligtelser, der gælder i 
dag med undtagelse af on-line-virksomhed og programmer til snævre målgrupper. De generelle 
public service-forpligtelser for TV 2 A/S gælder nyheds- og aktualitetsområdet. Herudover skal der 
gælde specifikke forpligtelser i forhold til børneprogrammer, dansk sprog, dansk tv-drama og film 
mv. Det er fortsat tanken, at TV 2 i programudbuddet skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og 
mangfoldighed samt at der ved programlægningen skal lægges afgørende vægt på hensynet til 
informations- og ytringsfriheden. TV 2’s fremtidige public service-forpligtelser vil blive 
udformet på en sådan måde, at medlemskabet af EBU kan opretholdes. Der indgås kontrakt om 
udfyldelsen af public service-forpligtelserne”. 
 
Dette er “brede” forpligtelser, der ligger langt ud over krav om nyheds- og aktualitetsprogrammer 
samt dansk fiktion og støtte til dansk film, som var substansen i første udkasts antydninger. Bortset 
fra, at online-tjenester ikke er en del af public service-opgaven, er der tale om forpligtelser, der 
svarer til de almindelige i Nordvesteuropa (Storbritannien, Holland, Tyskland, Sverige, Norge, 
Finland). Den tilsyneladende begrænsning i forhold til snævre målgrupper neutraliseres ved krav 
om alsidighed og mangfoldighed i programudbuddet. 
 
Hvis politikerne i Folketinget kunne have tillid til, at dette var grundlaget for en 
privatiseringsbeslutning, burde de alle – på baggrund af den parlamentariske situation - kunne gå 
med. Men den tillid havde kun et lille flertal. 
 
TV 2-regionerne blev ikke noget stridspunkt under forhandlingerne. De løsrives institutionelt fra 
TV 2/Danmark og opretholdes som otte selvstændige juridiske enheder. De skal i fremtiden 
modtage statsstøtte i form af licens, der tilføres dem uden om TV 2/Danmark. Deres sendetid 
fastlægges i en kontrakt. Indtægter fra regionale reklamer i deres sendetid tilgår TV 2/Danmark, og 
de udelukkes udtrykkeligt fra at drive anden programvirksomhed end at lever nyheds- og 
aktualitetsprogrammer til TV 2/Danmark. Det er derfor mærkeligt, at “aftalepartierne er enige om at 
opfordre de regionale TV 2-virksomheder til at undersøge mulighederne for at etablere en regionalt 
baseret tv-kanal i forbindelse med indførelsen af jordbaseret, digitalt tv i Danmark”, som der står. 
Men måske skal det tages helst bogstaveligt: De opfordres til at undersøge det. Nicht weiter. 
Ønskerne fra “Vision 2000” var slået til jorden, da der ikke var afsat licensmidler til drift af en 
regionalt baseret, digital tv-kanal. 
 
22.5.4. Reaktionerne 
Set lidt fra oven blev reaktionerne ikke meget anderledes, end da Brian Mikkelsen spillede ud den 
13. maj. 
 
22.5.4.1. Dagbladene 
De store dagbladene bekræftede, at de forsat var interesserede i at købe TV 2/Danmark. Og det var 
der efter Berlingske Tidende oplysninger også andre, der var: 
 
“I Danmark nævnes de store medie-koncerner Egmont og Aller, ligesom selskaberne bag de tre 
dagblade Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende viser stor interesse for at komme ind på 
tv-markedet. Det er næppe en enkelt af virksomhederne, der bliver køberen, men en kombination af 
flere forskellige. Prisen på TV2 vurderes af medieforsker Frans Mortensen til at ligge mellem én og 
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to mia. kroner, og det er for dyrt for en enkelt virksomhed. ’Det Berlingske Officin er fortsat meget 
interesseret i TV2. Vi synes det er en god station, og vi mener, vi kan bidrage til en udvikling af 
den," siger bladhusets administrerende direktør, Joachim Malling, der dog ikke vil lægge sig fast på, 
hvem han helst vil købe TV2 sammen med. Men det kan også blive en udenlandsk investor, der 
byder på TV2. Mest sandsynligt er en nordisk mediekoncern som norske Schibsted eller svenske 
Bonniers. Fra Europa kunne det være MTG-koncernen, der i forvejen ejer TV3, eller SBS, der ejer 
TVDanmark 1 og 2. Altså aktører, der i forvejen er i Danmark. Det er langt mindre sandsynligt, at 
store kommercielle udbydere som Silvio Berlusconi fra Italien eller engelske Rupert Murdoch 
bevæger sig ind på det danske marked […]” (den 4. juni). 
 
Morgenavisen Jyllands-Posten og Berlingske Tidende udtrykte tilfredshed med indholdet i forliget 
på lederplads, men beklagede samtidigt, at det blev smalt. 
 
“Flot forlig”, skrev Morgenavisen Jyllands-Posten den 4. juni og fortsatte: “Til gengæld bliver det 
kun et forlig mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, hvilket er en skam. Det er således 
beklageligt, at oppositionen ikke turde være med til at bære f.eks. en privatisering af TV 2 igennem. 
Især fordi flere af partierne undervejs gav udtryk for støtte til ideen. For det er altid bedst at have 
brede forlig omkring afgørende beslutninger”. 
 
Berlingske Tidende: “Der er grund til at være tilfreds med indholdet af den aftale om fremtiden for 
de elektroniske medier herhjemme, som regeringen i går indgik med Dansk Folkeparti. Det er 
naturligvis ærgerligt, at det ikke lykkedes kulturminister Brian Mikkelsen at samle en bredere kreds 
af partier bag aftalen, som han tydeligvis sigtede efter. Men det vigtigste er indholdet, og det var af 
afgørende betydning, at regeringen ikke fjernede sig for meget fra sit oprindelige udspil. 
Hovedlinjen er bevaret intakt. Det landsdækkende TV 2 privatiseres, og markedet for TV og radio 
liberaliseres over en bred front. To nye radiokanaler udbydes til kommercielle foretagender. Alene 
disse elementer markerer et kraftigt brud med den forrige regerings mediepolitik, der favoriserede 
statsdrevne mediekoncerner […] På linje med mange andre lande vil Danmark fremover sondre 
klart mellem public service og rene kommercielle medier og sikre en fair konkurrence mellem dem. 
Ved at nedbryde skrankerne for, hvem der må beskæftige sig med hvad, lægges der desuden op til 
at skabe rammerne for den konvergens, det vil sige samspil mellem forskellige medietyper, der er 
nødvendig for at bevare mangfoldigheden blandt medierne, herunder på dagbladsområdet”. 
 
Salget af TV 2 skal således ses i en større sammenhæng, hvor dagbladene ved køb af den 
privatiserede, landsdækkende tv-kanal kan danne mediehuse, der er hjørnestene i den “robuste 
private, kommercielle mediesektor”, og som kan sikre dagbladenes overlevelse på længere sigt, jfr. 
kapitel 20, der viste, at tværmedialt eje var begrænset. 
 
Men lige netop dén tankegang var yderst farlig, mente chefredaktøren for det liberale Vejle Amts 
Folkeblad, Arne Mariager. Han starter sin leder med at slå fast, at konsekvensen af medieforliget er 
en privatisering af TV 2. Og fortsætter så:  
 
“Og noget tyder på, at de tre store, landsdækkende dagblade er særdeles ivrige efter at få fingre i 
denne kanal. Ministeren har tidligere sagt, at han gerne ser de store dagblade bag TV2, så der er vel 
gode muligheder for, at begge parter får indfriet ønskerne - uanset hvad EU`s forskellige regler 
ellers siger omkring licitationer. Når regeringen gerne ser både en privatisering af TV2 - og 
samtidigt kræver, at stationen også fremtidig har public service-forpligtelser - er dagbladene 
sandsynligvis også den eneste realistiske ejerkreds. For programkravene til TV2 vil gøre 
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forretningen temmelig uinteressant for mange af de selskaber, der ellers ville byde. Men de tre store 
dagblade er i en lidt anden situation. De behøver ikke udelukkende skele til overskudsgraden på en 
privatejet tv-station. De har en enestående mulighed for at lege gynger og karruseller på den måde, 
at de kan lave store annonceaftaler for såvel tv-stationen som deres aviser. Helt perfekt bliver det, 
hvis de også får sendetilladelsen til den femte, landsdækkende radiokanal - og det ser ud til at kunne 
lykkes. Fordi medieforliget netop understreger, at en sådan kanal udmærket kan være placeret hos 
TV2. Sker det, så har de tre store dagblade greb om struben på hele den øvrige medieverden. For så 
vil landsannonce-markedet for tv, radio og dagblade være samlet under en hat. Det er genialt - set 
fra Politikens, Jyllands-Postens og Berlingske Tidendes synspunkt. For dem handler det her ikke 
om at lave fjernsyn. Men om at sikre sig annoncemarkedet. Så kulturminister Brian Mikkelsen kan 
udmærket lade de tre store dagblade drive TV2. Så skal han bare holde op med at tale om en 
pluralistisk dagspresse. Det vil betyde indskrænkning i den frie meningsdannelse og i 
nyhedsformidlingen, så det basker. Men det har politikerne tilsyneladende intet imod”. 
 
22.5.4.2. De elektroniske medier 
Generaldirektør Christian Nissen fra DR er den 4. og 5. juni ikke citeret for nogle udtalelser om 
privatiseringen af TV 2 i dagspressen. Han refereres kun for kommentarer til, at DR er pålagt at 
udliciterer 21% af tv-produktionen. 
 
TV3’s Jørgen Madsen hæfter sig især ved radiodelen af forliget. Både P5 og P6 vil have MTG’s 
interesse (Vejle Amts Folkeblad den 4. juni). Jesper Sehested Lund “klapper i hænderne” 
(MediaWatch den 4. juni). “Endelig får man sat en effektiv stopper for den blandingsøkonomi, der 
har gjort, at TV2 siden etableringen har været en voldsom konkurrenceforvridende del af det danske 
mediebillede. Jeg glæder mig til en ny, privat konkurrent på banen og ser frem til en fair 
konkurrence på lige vilkår, siger Jesper Sehested Lund. Dog beklager TvDanmark, at regeringen 
ikke stod fast på at harmonisere de danske reklameregler til det øvrige Europa, så det blev tilladt at 
bryde ind i udsendelserne med såkaldte reklamebreaks. Kun dermed er det muligt at tage kampen 
op mod satellitkanalerne, mener Jesper Sehested Lund” (Fyens Stiftstidende, 4. juni). 
 
Cristina Lage fastholdt sin medløbende strategi:  
 
“Jeg er glad for, at forliget slår så tydeligt fast, at man vil bevare TV2s standard, som den er i dag. 
Derfor er det sindssygt vigtigt, at udredningsarbejdet bliver lavet ordentligt og uvildigt. Jeg mener 
nemlig ikke, at vi kan levere den programflade, vi gør i dag, uden licensen” (Berlingske Tidende 
den 4. juni). Og til Morgenavisen Jyllands-Posten tilføjede hun: “Nu gælder det udredningsarbejdet, 
der skal sandsynliggøre, om en privatisering er mulig, og jeg vil naturligvis følge den proces meget 
grundigt”. (4. juni 2002). 
 
TV 2-regionerne var glade. Ove Mulvad fra TV 2 /Fyn, der var talsmand for alle otte stationer, 
udtalte til Ritzau: “I forhold til udspillet har den rykket sig et par takker i den rigtige retning. Vi 
bliver gjort økonomisk uafhængige, og det betyder, at vi [får] en stabil økonomi, og at vi derfor kan 
planlægge mere langsigtet”. Han noterede sig endvidere, “at der i medieaftalen åbnes for, at de 
regionale stationer laver en selvstændig tv-kanal sammen” (Ritzau, 3, juni 17:38).  
 
22.5.4.3. Andre kommentarer 
Kun få anfægtede som Lage, at der var tilstrækkelig med kommercielle penge på det danske marked 
til at drive et TV 2 med public service-forpligtelser. I det hele taget var drøftelse af 



 1054 

programindholdet en mangelvare. To medieforskere tog dog fat på problemet. Under rubrikken: 
“Medieforliget fører til pop-TV” skrev Henrik Søndergaard og Stig Hjarvard bl.a.: 
 
“Ambitionen om, at et privatejet TV 2 skal levere et programudbud af mindst samme standard som 
det nuværende TV 2, vil være endog meget svær at indfri. TV 2 er i dag ikke noget kommercielt 
selskab, men en offentlig institution, som overvejende finansieres ved hjælp af indtægter fra 
reklamesalg. […] Erfaringerne med at pålægge kommercielle selskaber public service-opgaver og i 
det hele taget få dem til at agere på anden måde, end den markedet foreskriver, er ikke just gode. 
Det norske TV 2 er den institution, der bedst kan sammenlignes med et privatiseret dansk TV 2, og 
analyser viser utvetydigt, at TV 2/Norges sendeflade er både mere underholdningspræget og mindre 
alsidig end sendefladen på TV 2/Danmark. Der er kun grund til at tro, at sendefladen på et privatejet 
dansk TV 2 vil udvikle sig i samme retning. Hver gang der opstår økonomiske problemer i private 
medieselskaber, bliver lovgiverne nemlig nødt til at slække på de stillede krav. Liberaliseringen af 
lokal-TV er et godt eksempel: Den såkaldte netværksafgift er forsvundet, og kravet om en times 
lokale nyheder bliver nu halveret. Hvorfor skulle det ikke gå på samme måde med et privatiseret 
TV 2? For hvad gør politikerne, når TV 2 meddeler, at forretningen ikke længere kan løbe rundt? 
Lader den lukke eller lader staten overtage virksomheden? Næppe. Mere sandsynligt er det, at man 
enten slækker på public service-kravene eller liberaliserer reklamereglerne yderligere. Den 
vedvarende liberalisering af det nuværende TV 2's reklameregler gennem de sidste 15 år peger på 
samme måde på den manglende reelle mulighed for at agere politisk, når der først er penge 
indblandet” (Berlingske Tidende, den 4. juni). 
 
22.6. EU-sporet 
22.6.1. EU og aftalen om at sælge TV 2/Danmark 
Det er fremgået af afsnit 22.4-22.5, at EU-spørgsmålet spillede en stor rolle i debatten om 
privatisering. Og at tilgangsvinklen tydede på usikkerhed om statsstøttereglerne. I det oprindelige 
udspil fra 13. maj 2002, “Kvalitet, klarhed og konkurrence”, nævnes EU ikke i tilknytning til et evt. 
salg af TV 2, men blot i tilknytning til regler for reklamer, hvor breaks, reklame for alkohol og 
håndkøbsmedicin tilladels, dog først for TV 2 efter et salg. Det er TV-Direktivets bestemmelser, der 
er i spil. 
 
Men når det gælder drøftelser af selve salget, er det reglerne om statsstøtte, der er i centrum. Brian 
Mikkelsen oplyste således, at embedsmænd i 1997 havde fastslået, at et TV 2 A/S kunne beholde 
rådighed over UFH-frekvenserne uden udbud. Og at det ligeledes var oplyst, at et TV 2 A/S måtte 
betale til staten for, at de regionale tv-udsendelser var placeret i TV 2’s sendeflade. Måske mellem 
75 og 125 mio. kr. Denne oplysning indgik imidlertid ikke direkte i de efterfølgende drøftelser, men 
ministeren henviste til, at det var nødvendigt med beregninger af TV 2’s økonomi både som statslig 
og privat virksomhed, som det var sket i 1996 og 1997, for at EU’s statsstøtteregler kunne 
overholdes, og at Kommissionen bude konsulteres i det mindste uformelt1327. En egentlig 
notifikation var også på tale, jfr. Danmarks non-paper til Kommissionen af 18. november 2002 (jfr. 
afsnit 21.4.3.7). 
 
Der var imidlertid også en del usikkerhed om, hvad EU’s regler egentlig havde af konsekvenser for 
et salg. Brian Mikkelsen var således vaklende, når det gjaldt måden, der skulle sælges på, og hvilke 
kriterier, der var afgørende ved valg af køber. I starten ønskede han en skønhedskonkurrence, hvor 
prisen ikke er afgørende ved valg af køber. Senere talte han om et lukket salg, hvor han selv kunne 

 
1327 “Notat om processen ved omdannelse af TV 2 til aktieselskab og efterfølgende privatisering” af 15. maj 2002, J. Nr. 
2002.7205-2/167. 7. kt. lgp. 
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vælge, hvem der fik lov til at byde ind, og hvor skønhedskonkurrencen (det bedste programudbud) 
kunne blive afgørende. Både han, Jens Rohde og Poul Nørgaard udtrykte ønske om, at danske 
dagblade kunne blive ejere. Men hvis det blev et lukket salg, ville værdien af TV 2/Danmark og 
dermed betalingen for erhvervelsen blive afgørende, mente den tidligere dirktør i EU’s 
konkurrencedirektorat, Asger Petersen. Og Peter Vesterdorf, der netop havde færdiggjort en bog om 
EU’ statsstøtteregler (Vesterdorf 2002), fastholdt, at en nationalitetsdiskrimination var umulig, hvad 
Kammeradvokaten også havde oplyst. På trods heraf fastholdt Socialdemokratiets forhandler en 
kraftig afvisning af udenlandsk eje af et privat TV 2, og direkte adspurgt om salg til udenlandske 
mediemoguler var muligt, ville Brian Mikkelsen ikke givet et klart svar. Og når det gjaldt kriterier 
for valg af køber, var det snart programkvaliteten, der var afgørende, snart den bedste mulige pris. 
 
22.6.2. EU-Kommissionens henvendelse den 5. juni 2002 
Brian Mikkelsen havde som sagt sat en stopper for yderligere forhandlinger om betingelserne for 
salg af TV 2 den 4. juni sent om aftenen. Næste dag, den 5. juni 2002, rettede EU-Kommissionens 
konkurrencedirektorat en henvendelse til de danske myndigheder med en række spørgsmål om 
Danmarks statsstøtte til TV 2. Det var første gang, Kommissionen gjorde Danmark opmærksom på, 
at der forelå en klage over ulovlig og uforenelig statsstøtte til TV 2/Danmark. 
 
Børsen havde som det eneste danske medie opdaget sagen, og herved fik den danske offentlighed 
ligeledes for første gang kendskab til muligheden af, at TV 2 skulle betale ulovlig statsstøtte i form 
af licens tilbage til staten. 
 
“TV 2 får nu en statsstøtte-sag på halsen fra EU-kommissionen. Det indebærer en potentiel 
tilbagebetaling af licensmidler fra de seneste fem år. Efter at en klage fra TVDanmark i to år er 
blevet syltet i EU-kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence, så bekræfter talsmand 
Michael Tscherny nu, at man tager fat på sagen. 
 
‘Vi vil i løbet af meget kort tid sende en række opklarende spørgsmål til den danske regering,’siger 
talsmanden for konkurrencekommissær Mario Monti. Hos TV 2 siger pressechef Lasse Bjerre, at 
‘det er et anliggende mellem den danske stat og Kommissionen’, som man ikke har nogen 
kommentarer til. Derimod påpeger EU-eksperten, lic. jur. Peter Vesterdorf, at hvis TVDanmark får 
medhold i klagen over ulovlig statsstøtte, så ‘tyder alt på, at TV 2 skal tilbagebetale en del af 
licenspengene’. Det betyder selvfølgelig, at det kommer en stor ubekendt ind i ligningen om prisen 
på TV 2. Men det var i går ikke muligt at få at vide hos kulturminister Brian Mikkelsen (K), 
hvordan han planlægger at tackle den sag, når TV 2 skal sælges. Kontorchef i Håndværksrådet Peter 
Vesterdorf påpeger imidlertid, at trenden i EU-afgørelsen om ulovlig statsstøtte i de seneste år klart 
har vist, at der stilles krav om tilbagebetaling: ‘Efter at EF-domstolen i en række afgørelser havde 
udtalt sig til fordel for tilbagebetaling, så blev pligten til at tilbagebetale skrevet ind i en ny 
forordning fra Kommissionen i 1999,’siger Peter Vesterdorf [1328]. Han påpeger videre, at 
TVDanmarks klagesag vil skabe kontraktmæssige problemer, hvis sagen ikke er afklaret inden 
salget af tv-stationen. Fordi en uafklaret fordring, som man slet ikke kender størrelsen på, ikke kan 
skrives ind i en kontrakt. Og fordi det på den ene side kan opfattes som ulovlig statsstøtte til 
køberen, hvis de slipper for at tilbagebetale ulovlig statsstøtte” (Børsen den 7. juni 2002). 
 
TvDanmarks klage fra 8. april 2000 nærmede sig med faretruende fart bestræbelserne på i Danmark 
at skabe en landsdækkende kommerciel tv-kanal på private hænder. 

 
1328 Vesterdorf sigter til Procedureforordningen (afsnit 19.3). 
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22.7. Udmøntning af forliget 
22.7.1. Oversigt over forløbet 
Forud for åbningen af de officielle forhandlinger, der starteden den 16. maj, havde Brian Mikkelsen 
præsenteret Poul Nørgaard for “Notat. Processen ved omdannelse af TV 2 til aktieselskab og 
efterfølgende privatisering”1329.  
 
Processen vil forløbe i to faser. I fase ét skal TV 2/Danmark omdannes til et aktieselskab, og i fase 
to skal TV 2 A/S privatiseres.  
 
Som grundlag for omdannelse af TV 2/Danmark til aktieselskab skal en arbejdsgruppe belyse 
“forventningerne til TV 2’s økonomi på grundlag af såvel udviklingen på reklamemarkedet som de 
public service krav, der vil blive stillet til et TV 2 A/S såvel før som efter privatisering. 
Arbejdsgruppen skal endvidere på den baggrund komme med anbefalinger til TV 2’s kapitalstruktur 
ved omdannelsen, herunder til eventuel tilbagebetaling af TV 2’s etableringsgæld til staten. Der bør 
eventuelt gennemføres en vurdering af konsekvenserne af at udskille TV 2’s sendernet i et særligt – 
statsejet – aktieselskab. Endelig skal arbejdsgruppen komme med et oplæg til stiftelsesdokument, 
vedtægter mv. for et TV 2 A/S. Arbejdsgruppen ventes at kunne afslutte sit arbejde – der også bør 
omfatte uformel kontakt til EU’s konkurrencemyndigheder – i løbet af efteråret 2002” (s. 1). 
 
Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter for Kulturministeriet, Finansministeriets 
selskabsenhed, Kammeradvokaten og et konsulentfirma. 
 
Notatet fra 15. maj 2002 havde forudset, at der herefter skulle indgås en tillægsaftale om bl.a. TV 
2/Danmarks public service-forpligtelser. Det var imidlertid ikke længere nødvendigt efter de 
justeringer, der indgik i en endelig aftale. Public service-kravene var fastlagt: “TV 2 [skal] fortsat 
[…] have public service-forpligtelser svarende til de forpligtelser, der gælder i dag med undtagelse 
af on-line-virksomhed og programmer til snævre målgrupper”. 
 
På baggrund af arbejdsgruppens rapport udarbejdes “et forslag til lov om ændring af radio- og 
fjernsynsloven (omdannelse af TV 2 til A/S)”. Loven ventes at kunne vedtages i foråret 2003 og vil 
formentlig kunne udformes, så TV 2 kan omdannes til aktieselskab med virkning fra 1. januar 
[20031330]. Loven skal formentlig notificeres i EU, før den kan træde i kraft, idet der vil være tale 
om statsstøtte i tilfælde af konvertering af statsgælden til aktiekapital (helt eller delvist) og eventuel 
fortsat licenstilførsel til selskabet” (s. 2). Jfr. overvejelserne i 1996-97 i afsnit 13.19.6 og 17.12. 
 
Herefter kan fase to gå i gang. “Umiddelbart efter omdannelsen af TV 2/DANMARK til A/S vil 
regeringen optage salgsforhandlinger med potentielle købere. En mulighed er i dagspressen at 
efterlyse interesserede købere. En anden mulighed er at lade en finansiel rådgiver bistå ved 
udvælgelsen af forhandlingspartnere” (s. 2). 
 
Endelig slutter dokumentet med forsikringen om, at regeringen vil sikre sig, at det kan 
sandsynliggøres, at et privat TV 2/Danmark kan leve op til public service-forpligtelserne.  
 

 
1329 Dateret 15. maj 2002, J. nr. 2002.7205-2/167. 
1330 Notatet anfører 2002, men det må være en fejlskrivning, da regnskabet af 2002 vil være afsluttet på dét tidspunkt. 
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“Regeringen vil endvidere – bl.a. ved valg af tidspunkt for salg af aktierne i et TV 2 A/S – sikre sig 
den for staten bedst mulige pris. Ifølge oplægget skal privatisering ske hurtigst muligt i 
aftaleperioden. Salgsprovenuet anvendes til afdrag på statsgælden” (s. 2). 
 
Denne køreplan blev fulgt, idet dog den økonomiske og organisatoriske udskillelse af TV 2-
regionerne fra TV 2/Danmark blev skudt ind som en optakt til omdannelse af TV 2/Danmark til A/S 
– et trin nul1331. 
 
Forløbet blev derfor dette efter nedsættelse af arbejdsgruppen i sommeren 2002: 
 
august 2002 Lovforslag L 40, der adskiller TV 2/Danmark og TV 2-regionerne, og som rummer 

de andre dele af medieforliget, sendes i høring. 
september 02 PricewaterhouseCoopers vælges “som rådgiver i forbindelse med    
 processen for omdannelse af TV 2 til aktieselskab”. 
oktober 02 L 40 fremlægges i Folketinget. 
november 02 Danske Bank vælges “som finansiel rådgiver for styregruppen i relation til 

udarbejdelse af en foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2”. 
december 02 L 40 vedtages. (Herefter kaldt “fase 1”) 
februar 2003 Rapporterne fra PricewaterhouseCoopers og Danske Bank godkendes af ministeriet 

og forligsparterne som grundlag for en privatisering. 
februar 2003 Ministeriet udarbejder L 211 og L 212. Lovforslagene omdanner TV 2 til A/S (L 

211) og justerer radio- og fjernsynsloven mere teknisk (L 212). L 211 sendes i 
høring. 

april 2003 L 211 og L 212 fremlægges i Folketinget 
maj 2003 L 211 og L 212 vedtages. (“Fase to”) 
 
Herefter kunne TV 2 A/S klargøres til salg og derefter sælges. (“Fase tre”) 
 
 I det følgende gennemgår jeg vedtagelsen af L 40 (afsnit 22.7.2), de to rapporter (22.7.5) og 
vedtagelsen af L 211 og L 212 (22.7.6-7). Ind imellem fortæller jeg om fyringen af TV 2’s 
administrerende direktør og udskiftning af bestyrelsen (22.7.3) samt om EU-Kommissionens 
Åbningsskrivelse om Danmarks statsstøtte til TV 2, der dumper ned midt i forløbet (22.7.4). 
 
22.4.7.2. Vedtagelse af L 40 – adskillelse af TV 2/Danmark og TV 2-regionerne 
Ifølge den da gældende Vedtægt for TV 21332 var TV 2/Danmark og TV 2-regionerne bundet 
sammen på følgende måde: 
 
• TV 2 består af en landsdækkende virksomhed og otte regionale virksomheder (§ 1, stk. 2). Jeg har 
tidligere nævnt den ejendommelighed, at “TV 2”  var en fællesbetegnelse for alle ni virksomheder 
tilsammen. Det kan begrundes med næste punkt. Konsekvensen af L 40 må derfor blive, at 
betegnelsen “TV 2” ikke længere kan bruges officielt. Enheden “TV 2” forsvinder. 
• TV 2’s centrale bestyrelse indeholder to repræsentanter for de regionale virksomheders bestyrelse 
(§ 13, stk. 4). Den samlede bestyrelse har den overordnede ledelse af den samlede TV 2-
virksomhed (§ 13, stk. 1). 
• Bestyrelsen beslutter om sendetidspunkt for de regionale virksomheder (§ 13, stk. 2). 

 
1331 Betegnelsen “trin nul” blev – ifølge Frands Mortensens referat af høringen - anvendt af Radio- og TV-Kontorchef 
Lars Banke ved åbning af høringen den  6. december 2002, jfr. senere. I FM’s arkiv.  
1332 Bekendtgørelse om vedtægt for TV 2, nr. 1346 af 18. december 2000. 



 1058 

• Bestyrelsen indgår kollektive overenskomster for fastansatte medarbejdere “i TV 2” (§ 14, stk. 3). 
Dvs. også de fastansatte i de regionale virksomheder. 
• Den centrale bestyrelse fastsætter de beløb, der overføres til de regionale virksomheder fra de 
indtægter, der stammer fra licens, salg af reklamer  og andre indtægter (§ 30, stk. 3). 
 
De regionale virksomheder skal ifølge det indgåede forlig ikke blive en del af det privatiserede TV 
2 og må flyttes bort fra TV 2/Danmarks organisation. Deres repræsentanter fjernes derfor fra den 
centrale bestyrelse, og TV 2-regionerne skal selv indgå kollektive overenskomster. TV 2-regionerne 
skal i fremtiden modtage deres statsstøtte, der fastlægges af ministeren, direkte og uden om den 
centrale bestyrelse1333. Sendetidspunkterne fastsættes også af ministeren. Ikke en liberalisering, men 
en strammere ministerstyring af TV 2-regionerne. Jeg bemærker endelig, at de regionale 
virksomheder ikke tidligere havde nogen sendetilladelse, men det fik de nu – helt i modsætning til 
det, Brian Mikkelsen havde oplyst til Poul Nødgaard (jfr. afsnit 22.4.6.2). Årsagen må være, at der i 
lovforslaget indgår etablering af DTT-nettet, hvori tv-regionerne muligvis kunne få adgang til en tv-
kanal. Men som nævnt havde regeringen udtrykkeligt afvist muligheden for, at de kunne “udøve 
anden programvirksomhed”, dvs. programvirksomhed, der ligger uden for public service-opgaven. 
Skulle tv-regionerne derfor få adgang til en DTT-kanal, måtte det ske som led i fastlæggelse og 
finansiering af deres public service-forpligtelser. 
 
Jeg vil i denne forbindelse pege på, at TV 2/Danmark herefter ikke længere har forpligtelse til at 
“tilvejebringe og sprede [...] regionale fjernsynsprogrammer”, som der havde stået i alle udgaver af 
TV 2-loven siden 1986 (jfr. afsnit 10.2). Det kan ses som en logisk følge af adskillelsen af TV 
2/Danmark og TV 2-regionerne. Også dette skulle senere blive inddraget i de mange retssager, der 
kom til at køre ved EU’s og Danmarks retssystem. 
 
Jeg har i afsnit 10.2 redegjort for, at det var “TV 2”, der havde forpligtelse til at tilvejebringe og 
sprede også regionale programmer, og at TV 2-regionerne ikke kunne det, da de ikke havde nogen 
sendetilladelse.  Det fik de først ved vedtagelse af dette lovforslag, L 40 den 11. december 2002.  
Dette har TV 2 imidlertid senere anfægtet ved den sag om betaling af ulovlighedsrenter, der kører 
ved Østre Landsret som Sag BS-1/2006-OLR (tidligere B-717-06).  
 
Problematikken hænger sammen med “de beløb”, der blev tilført TV 2-regionerne i 1997-2002, jfr. 
gennemgangen i afsnit 13.19.10.9. TV 2s argument er, at det ikke var TV 2/Danmark, der havde en 
forpligtelse til at sende regionale tv-programmer, men at TV 2/Danmark udelukkende skulle 
tilvejebringe og sende landsdækkende fjernsynsprogrammer, mens forpligtelsen til at tilvejebringe 
og sprede regionale tv-programmer var forankret i de regionale tv-stationer. Som følge heraf mener 
TV 2, at den licens, der i 1997-2002 blev overført fra TV 2/Danmark til TV 2-regionerne, havde til 
formål at sikre, at disse kunne opfylde deres public service-forpligtelser, og at beløbet derfor ikke 
kan udgøre statsstøtte til TV 2/Danmark. Beløbet var samlet for hele perioden ca. to mia. kr., der 
derfor skal fratrækkes den samlede statsstøtte, der vil ligge til grund for TV 2/Danmark A/S’s 
betaling af ulovlighedsrenter. 
 

 
1333 Konsekvensen af denne ændring af TV 2-regionernes finansiering må være, at de herefter modtager statsstøtte. Det 
havde de ikke tidligere gjort, idet både overførslerne fra TV 2-fonden i 1995-96 og tildeling af licens i 1997-2002 gik til 
TV 2/Danmark, der herefter som led i driften tilførte TV 2-regionerne “et beløb”, der ikke var statsstøtte. Statsstøtten til 
TV 2-regionerne er aldrig notificeret, og den er følgelig ulovlig. Ingen har dog rejst dette spørgsmål over for 
Kommissionen eller danske domstole. 
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Men som jeg fortalte i afsnit 10.2, ser det ud til, at TV 2’s argument står svagt. Det står ingen 
steder, at TV  2-regionerne har en forpligtelse til “at sprede” tv-programmer, hvad Retten i Første 
Instans også slog fast i sagen T-674/11 af 24. september 2015 (præmis 152-174). Men spørgsmålet 
er endnu ikke endelig afgjort i de danske sager om betaling af erstatning og ulovlighedsrenter. 
 
22.7.2.1. Lovforslaget 
Lovforslaget omhandler ikke blot den økonomiske og organisatoriske adskillelse af TV 2/Danmark 
og TV 2-regionerne, men også de fleste andre dele af juni 2002-forliget er medtaget1334. Følgende 
indgår derfor også: 
 
• Der skabes mulighed for at gennemføre udbud af DTT-systemet. 
• Reglerne for udpegning af DR’s bestyrelse ændres, og bestyrelsens overordnede ansvar 
præciseres. 
• Der skal indgås public service-kontrakter med DR, TV 2/Danmark og de regionale tv-
virksomheder. 
• Netværksbegrænsningerne ophæves. 
• Reklamereglerne liberaliseres. 
• Interesseorganisationer herunder politiske partier får adgang til at sponsorere programmer. 
 
Lovforslaget hedder, som det ses i noten, ikke “Forslag til ændring af Lov …”, men “Forslag til 
Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed”. Årsagen er, at forslaget rummer en fuldstændig 
omredigering og omskrivning af den gældende lov, der havde sit udseende efter en lang række 
mindre og ukoordinerede ændringer igennem 1990erne. De ”Almindelig bemærkninger” rummer i 
afsnit 1.4 - 2.7.2.3 gode pædagogiske oversigter over ændringer i affattelsen og de nye forslag set i 
forhold til gældende ret. 
 
Det har konsekvenser for udformning af public service-forpligtelserne, og dermed også for 
privatiseringen af TV 2/Danmark. 
 
Tidligere var public service-forpligtelserne for DR, TV 2, P4 og P5 samlet i kapitel 3 i 
Lovbekendtgørelsen1335. Nu blev der foretaget en opdeling, således at de generelle krav til public 
service-virksomhed blev samlet i kapitel 3, medens de specifikke krav fik deres grundlag i kapitel 4 
(for DR), kapitel 5 (for TV 2/Danmark), kapitel 6 (for de regionale tv-virksomheder). Det centrale i 
disse kapitler var en bestemmelse om, at deres specifikke public service-forpligtelser fastsættes i en 
public service-kontrakt mellem Kulturministeren og den pågældende virksomhed. 
 
De generelle krav var en videreførelse af de gældende med en mindre sproglig justering. De lyder: 
 
“Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den 
danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, 
oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed 
og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til 
informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed 
og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig 

 
1334 L 40. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Frem 31. oktober 2002 A 939, som frem A 857, 1. 
behandling FF 1329, betænkning B 263, 2. behandling FF 2676, 3. behandling FF 2944, som vedtaget C 174. Lov nr. 
1052 af 17. december 2002. 
1335 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 701 af 15. juli 2001 var den da seneste udformning. 



 1060 

samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk 
kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og 
give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund” (§ 
10). 
 
Dette er en klar fremstilling af public service-forpligtelserne, der udtrykker tankerne i den 
republikanske demokratimodel. Det er hensynet til borgernes oplysning (“sikre den danske 
befolkning”), det handler om, ikke ejerens ytringsfrihed. Derfor indgår ejerskab heller ikke i 
formuleringen. Det gør ejerskab derimod de efterfølgende specifikke krav. Til TV 2/Danmark var 
det disse: 
 
“§ 22. TV 2/DANMARK skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de 
i § 10 nævnte principper. 
Stk. 2. TV 2/DANMARK’s udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public 
service-kontrakt mellem kulturministeren og TV 2/DANMARK. 
Stk. 3. TV 2/DANMARK skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-
kontrakten. 
Stk. 4. TV 2/DANMARK skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Øvrige programmer 
tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos øvrige producenter”. 
 
I bemærkningerne hertil stod der bl.a.: 
 
“Public service-kontrakterne forventes indgået for perioden 2003-2006. Der vil således være en 
nøje sammenhæng mellem de forpligtelser, der fastsættes i public service-kontrakterne, og det 
finansieringsgrundlag, som tilvejebringes i perioden. Om public service-forpligtelser bemærkes 
endelig, at det er hensigten så hurtigt som muligt, men dog ikke i dette lovforslag, at omdanne TV 
2/DANMARK til et statsligt A/S, og at der i den forbindelse må forventes visse justeringer i de 
public service-forpligtelser, som TV 2 A/S skal opfylde (Lovforslagets pkt. 2.3.2.1, s. 25, jeg 
fremhæver). 
 
 
22.7.2.2. Første behandling af L 40, den 15. november 2002  
Lovforslaget rummede ikke en omdannelse af TV 2/Danmark til et A/S og derfor heller ikke om en 
evt. privatisering af dette TV 2 A/S. 
 
Imidlertid havde forhandlingerne om medieaftalen udviklet sig således, at den endelige forligstekst 
opstillede de public service-krav, som et privatiseret TV 2/Danmark skulle opfylde. Kravene skulle 
derfor ikke fastlægges i en senere aftale. Dette var ikke ændret af VKO-flertallet efter, at 
forhandlingerne var afsluttet, og oppositionen havde meldt sig ud1336. Debatten1337 kom derfor i 
meget høj grad til at handle om, hvorvidt dette betingelsesforhold ville blive opretholdt: at public 
service-kravene havde førsteprioritet. Dvs. ville privatiseringen blive opgivet, hvis de økonomiske 

 
1336 Poul Nødgaard fremhæver dette ved førstebehandlingen af L 40 som en positiv gestus: “Man skal lægge mærke til 
en ting: Flere af de ting, som oppositionen fik ind i medieforslaget, lod vi tre partier, da vi indgik aftalen, stort set alle 
sammen blive stående. Så jeg synes, man har grund til i dag måske også lige at komme på talerstolen og takke os lidt 
for, at vi ikke slettede alt det, man havde fået indført, inden man den søndag nat helt uforklarligt forlod 
forhandlingerne”. Ca. kl.15:00. 
1337 Andre dele af lovforslaget blev næste ikke omtalt ved førstebehandlingen. Det gælder bl.a. DTT-delen, der som ved  
tidligere lejligheder kun berøres yderst forsigtigt. Se Mortensen 2004. 
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beregninger, der skal udføres under ledelse af en embedsmandsgruppe, skulle vise, at der ikke var 
penge nok til at opfylde kravene i aftalen af 3. juni? Eller ville kravene bliver svækket, indtil de 
svarede til de økonomiske muligheder? Og hvad gemte der sig bag ordene “[der] må forventes visse 
justeringer i de public service-forpligtelser, som TV 2 A/S skal opfylde”? 
 
Naser Khader stillede tre gange Venstres medieordfører Jens Rohde dette spørgsmål: “Skal TV 2 
privatiseres uanset arbejdsgruppens resultater, eller er du enig med Dansk Folkeparti i, at TV 2 kun 
skal privatiseres, hvis arbejdsgruppen sandsynliggør det eller godtgør det?”.  
 
Rohde svarede - og gentog det også over for lignende spørgsmål fra Kristeligt Folkepartis  Bodil 
Kornbek: 
 
“Hr. Naser Khader spørger, om TV 2 skal privatiseres. Vi har jo en aftale om, at vi skal undersøge 
økonomien. Den står Venstre selvfølgelig ved, men det er Venstres udgangspunkt, at TV 2 skal 
privatiseres, det kan jeg godt love. Men vi har en aftale med Dansk Folkeparti om, at vi ser 
økonomien efter i sømmene, det er vi jo i gang med på nuværende tidspunkt, og den aftale står vi 
naturligvis ethundrede procent ved”. 
 
Bolden var hermed spillet over til Dansk Folkeparti, og medieordføreren Poul Nødgaard, der på 
denne måde fik en særstilling i forløbet, sagde i sin ordførertale: 
 
“TV 2 skal også have et par ord med på vejen, og her afventes der jo for tiden, som det også 
tidligere har været fremme i debatten, en redegørelse, og vel en gang i det nye år har vi alle 
papirerne klar for at se, hvilket udfald det kan få med hensyn til en eventuel privatisering af TV 2. 
Det er det materiale, vi får til sin tid, som forligspartierne sætter sig sammen om og afgør, om det 
kan danne grundlag for en privatisering af TV 2. […] Så vil jeg lige til sidst sige noget omkring 
public service-kontrakterne, som der nu forhandles om. Så sent som i går lagde vi nogle brikker på 
plads omkring det, og her kunne oppositionen også have været med, hvis de havde ønsket det, men 
det krævede så, at man var med i medieforliget, og det har man ikke ønsket at være, og derfor er det 
naturligvis også de tre partier, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, der sætter sig 
sammen om at få de forpligtelser sat ned på papiret og få det forhandlet med de relevante parter. 
Kort sagt: Kravene vil blive store, idet befolkningen har et berettiget krav på, at kvaliteten er i top - 
det har man - og der skal være alsidighed og upartiskhed. Det skal være medieledetråde fremover”. 
 
Han blev senere bedt af Naser Khader om en bekræftelse: “Hvis økonomien ikke er i orden, vil man 
så stoppe privatiseringen af TV 2? Vil Dansk Folkeparti sige nej?”. 
 
Nødgaard: “Jeg kan svare sammenfaldende til hr. Aage Frandsen og hr. Khader med hensyn til et 
privatiseret TV 2, hvor hr. Khader spørger utrolig meget til økonomien: Jeg forstår ikke det 
spørgsmål, for når nu man har sagt, at det er ved at blive undersøgt i øjeblikket, og at forligskredsen 
sætter sig sammen engang i begyndelsen af det nye år, når den redegørelse, suppleret med hvad vi 
ellers skal bruge, fremkommer, så synes jeg, det må være logik selv for hr. Khader, at så tager vi 
stilling på det tidspunkt. […] Jamen TV 2 skal jo kun privatiseres, hvis udredningsrapporten og 
hvad der ellers følger i kølvandet af den lysende klart viser, at der er basis for at privatisere TV 2. 
Hvis der er den mindste uklarhed, og forligspartierne er famlende over for det, bliver TV 2 ikke 
privatiseret, og det har jeg sagt så ofte, at jeg næsten ikke gider gentage det. Vi gambler ikke med 
TV 2's fremtid, vi skal have et TV 2 af mindst samme høje kvalitet som det TV 2, vi har i 
øjeblikket, og jeg tør godt sige, at TV 2 er et stærkt medie”. 
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Der skulle således ikke være nogen tvivl om prioriteringen. Men så alligevel. 
 
Kristeligt Folkepartis  Bodil Kornbek var nemlig usikker på, hvad det betød, at public service-
kontrakten med TV 2 kunne justeres ved en privatisering. Rohde svarede: 
 
“Det drejer sig jo om, at vi har vedtaget, at der skulle laves deciderede public service-kontrakter 
med de to stationer. Det er så forligspartierne, dem, der har valgt at sidde med ved bordet, der er 
med til udmønte disse public service-kontrakter. Da public service-kontrakterne ikke er statiske, 
men også skal forhandles med tv-stationerne og i forligskredsen, må der jo nødvendigvis skrives i 
lovforslaget, at der også kan være behov for visse justeringer. Det vil der jo også kunne komme hen 
ad vejen om føje år. Hvis man finder ud af, at der er et område, som skal styrkes, skal der jo være 
en mulighed for at putte det ind i public service-kontrakterne. Derfor er det nødvendigt at have 
denne fleksibilitet i lovgivningen”. 
 
Kornbek spurgte derefter, hvorfor det i lovforslaget kun stod om TV 2’s public service-kontrakt og 
ikke om DR’s, at den kunne justeres. 
 
Rohde: “Danmarks Radio og TV 2 skal jo ikke opfylde de samme public service-krav. De har jo 
vidt forskellige midler og vidt forskellige udgangspunkter, og sådan er det også i dag. Det må vel 
være meget fair. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der bliver lavet en public service-kontrakt 
for Danmarks Radio; den er ikke statisk. Der bliver lavet en public service-kontrakt for TV 2; den 
er heller ikke statisk. Det er lige for begge parter, men selvfølgelig skal indholdet ikke være det 
samme. Hvorfor skulle indholdet være det samme for de kanaler, vi har? Det giver da ingen 
mening. Hvis vi gerne vil have ordentlige, differentierede og brede tilbud, giver det jo ingen 
mening, at der er de samme krav over hele linjen. Det er såmænd bare det, der ligger i det”. 
 
Og senere om forskellen: “Jamen det er jo, fordi vi ikke sælger Danmarks Radio. Så skriver vi jo 
ikke i forbindelse med et salg af Danmarks Radio, at public service-kravene skal justeres. Det er jo, 
fordi der kommer en anden økonomisk stilling for TV 2, at det bliver skrevet ind i loven. Der 
kommer jo ikke nogle nye økonomiske vilkår eller andre indtjeningsmuligheder for Danmarks 
Radio, og så behøver man ikke skrive det ind i loven. Virkeligheden er jo, og det ved fru Bodil 
Kornbek godt, at der bliver lavet public service-kontrakter for begge kanaler, og at ingen af disse 
public service-kontrakter er statiske” (jeg fremhæver). 
 
Hvordan skal det kursiverede forstås? Siger Jens Rohde, at fordi der vil komme andre økonomiske 
forhold for et privat TV 2, skal public service-kravene justeres? Hvis det er en rimelig tolkning, er 
der en tydelig modsætning imellem det, Poul Nødgaard siger, og det Jens Rohde siger. Hvad de 
senere beslutter, kan man ikke vide på dette tidspunkt, men oppositionen følte sig ikke sikker på 
udfaldet, hvad der fremgår af begivenhederne i tilknytning til udvalgsbehandlingen. 
 
22.7.2.3. Udvalgsbehandling 
Første behandling var fredag den 15. november og Kulturudvalgets formand, venstremanden Kim 
Andersen, sendte den 18. november 2002 en tidsplan for udvalgets arbejde rundt til medlemmerne. 
Sidste frist for spørgsmål er torsdag den 21. november og betænkning skal afgives 27. november 
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2002 (L 40, bilag 8). En forholdsvis kort frist, som udvalget da også senere kritiserede, og som 
heller ikke blev overholdt1338. 
 
I starten forløb udvalgsarbejdet fredeligt, men den 19. november havde Jørgen Flindt Pedersen i 
Information løftet låget på en æske, der kunne minde lidt om Pandoras. Han skrev: 
 
“I disse dage lægger en arbejdsgruppe sidste hånd på den rapport, som skal bruges i forbindelse 
med privatiseringen af TV 2/Danmark. Gennem længere tid har revisorer fra Pricewaterhouse 
Coopers styrtet rundt på stationen med den skjulte dagsorden at påvise, at det kan lade sig gøre at få 
samme kvalitet for færre penge”.  
 
Der var ingen i oppositionen, der var klar over, at rapporten var så tæt på at blive færdig, og efter en 
intern drøftelse blev man enige om at forlange rapporten frem i udvalget, før anden behandling af 
lovforslaget kunne finde sted. 
 
Som fortalt var det ikke ministerens mening, at de økonomiske forudsætninger for TV 2’s 
overholdelse af public service-forpligtelserne skulle inddrages i vedtagelsen af L 40. Her skulle TV 
2/Danmark blot adskilles fra TV 2-regionerne. Men hvis man opfattede privatiseringsforløbet som 
trefaset, var sagen anderledes. L 40 var da fase et, etablering af TV 2/Danmark som A/S fase to, og 
selve salget fase tre.  
 
Den 26. november 2002 holdt Kulturudvalget det møde, der oprindelig var tænkt som det sidste. På 
mødet bad De Radikale og Socialdemokraterne imidlertid om at få “den hemmelige rapport” frem i 
udvalget, og de anmodede desuden om, at udvalget afholdt en eksperthøring om L 40. Det var især 
spørgsmålet om lovforslagets konsekvenser for public service-opgaven og DTT, de ønskede at få 
belyst. “På udvalgsmødet fastslog flertallet, at en eksperthøring forudsatte, at et flertal stod bag 
ønsket”1339. Og det flertal fandtes ikke, understregede Jens Rohde1340. 
 
Det fik den radikales gruppeformand, Marianne Jelved, til at sende et brev til Folketingets formand 
den 27. november, hvori hun spurgte: “Kan det være rigtigt, at et flertal kan afskære et evt. stort 
mindretal i at få belyst konsekvenserne af et lovforslag gennem en høring i udvalget?”1341. 
 
Den 28. november stillede Kulturudvalget spørgsmål 16: “Konsulentfirmaet Price Waterhouse har 
udarbejdet en rapport, der skal belyse TV 2’s nuværende økonomiske status og konsekvenserne af 
en eventuel privatisering. Rapporten og TV 2’s vurdering af rapporten bedes forelagt 
Kulturudvalget inden 2. behandling af lovforslaget” (L 40, bilag 42). 
 
Samme dag afgav Kulturudvalget betænkning over L 40. Det afsluttende bilag var bilag 42. Der var 
således ikke svaret på spørgsmålet. I betænkningen står der: “Det radikale Venstre mener […], at 

 
1338 Formandens skrivelse: bilag 8, L 40, 2002-03. Udvalgets kritik: bilag 45, spørgsmål 18 af 29. november. 
1339 Citat fra Marianne Jelveds brev til Folketingets formand. 
1340 Marianne Jelved ved andenbehandlingen den 9. december 2002: “Hr. Jens Rohde tilsidesætter ønsker fra 
medlemmer af et Kulturudvalg - et mindretal - som på grund af en deputationsfremlæggelse og problematiseringen af 
nogle forhold, herunder public service-begrebet, Danmarks Radios bestyrelses kompetencer og andre ting, ønsker det 
belyst yderligere ved at bruge et relativt nyt instrument, som vi har i Folketinget, nemlig at kunne have 
eksperthøringer”. 
1341 Hendes brev er vedlagt som bilag til Kulturudvalgets bilag 50, Folketingets Formands brev den 29. november til 
Kim Andersen. 
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det er utilfredsstillende, at et stort mindretal i Folketinget ikke kan få belyst de fulde konsekvenser 
af lovforslaget gennem en eksperthøring”. 
 
Med demokratiske briller på næsen så det ikke godt ud.  
 
Næste dag, den 29. november, skriver Folketingets formand til Kulturudvalgets formand Kim 
Andersen og nævner brevet fra Jelved og beder derefter om Kulturudvalgets bemærkninger til 
brevet (L 40, bilag 50). 
 
På samme tidspunkt truer SF, De Radikale og Socialdemokratiet med at forsinke lovvedtagelsen 
ved at anvende en særlig bestemmelse i Folketingets Forretningsorden (Information og 
Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. november). Ifølge § 13, stk. 1 kan “2/5 af Folketingets 
medlemmer […] over for formanden begære, at 3. behandling tidligst finder sted 12 søgnedage efter 
forslagets vedtagelse ved 2. behandling. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de 
deltagende medlemmer”. 
 
Sent fredag den 29. november beslutter Kim Andersen så at hasteindkalde Kulturudvalget for at få 
afholdt en hurtig høring (Information den 30. november 2002). 
 
Samme dag, den 29. november 2002 havde Kulturministeren svaret på spørgsmål 16 om PWC-
rapporten: 
 
“Til gennemførelse af udredningsarbejdet er nedsat en særlig styregruppe, hvori Kulturministeriet, 
Finansministeriet og Kammeradvokaten er repræsenteret. Styregruppen kan indhente bistand fra 
bl.a. økonomisk/finansielle rådgivere. Jeg skal præcisere, at styregruppen ikke har bedt 
konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers om en rapport, "der skal belyse TV 2’s nuværende 
økonomiske situation og konsekvenserne af en eventuel privatisering". Det, 
PriceWaterhouseCoopers er bedt om, er en analyse af de økonomiske forhold ved omdannelse af 
TV 2/DANMARK til 100% statsejet aktieselskab samt opstilling af en åbningsbalance for selskabet 
pr. 1. januar 2003 med henblik på, at oplysninger herom kan indgå et kommende lovforslag om 
omdannelse af TV 2/DANMARK til aktieselskab. På grundlag af bl.a. rapporten fra 
PriceWaterhouseCoopers samt resultatet af en foranalyse af mulighederne for privatisering af TV 
2/DANMARK, som styregruppen har bedt investeringsbanken Danske Securities om at foretage, vil 
partierne bag medieaftalen først i det nye år tage stilling til den videre proces. Det er 
Kulturministeriets forventning, at et lovforslag om omdannelse af TV 2/DANMARK til A/S vil 
kunne fremsættes i foråret 2003 med henblik på, at selskabet kan stiftes med virkning fra 1. januar 
2003. En rapport fra PricewaterhouseCoopers, indeholdende hovedkonklusionerne af analysen, er 
endnu ikke modtaget. Som det fremgår af ovenstående, er rapporten imidlertid heller ikke relevant 
for behandlingen af nærværende forslag til ny radio- og fjernsynslov, da dette omhandler 
implementeringen af øvrige dele af medieaftalen i lovgivningen, men netop ikke omdannelsen af 
TV 2/DANMARK til A/S, der vil blive forelagt Folketinget ved særskilt lovforslag” (bilag 46). 
 
Rapporten skulle således ikke være relevant for arbejdet med L 40. Oppositionen var ikke enig og 
stillede straks – igen den 29. november - yderligere 15 spørgsmål (bilag 44 og 45), hvoraf de fem 
vedrørte PWC-rapporten og muligheden for at få TV 2’s økonomi drøftet offentligt. 
 
Kulturminister Brian Mikkelsen svarede den 4. december og mente, at han havde gjort alt, hvad han 
kunne for at få en offentlig debat om lovforslaget, og han fastholdt, at PWC-rapporten ikke vedkom 
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L 40. Rapporten, der ikke var helt færdig, skulle derimod anvendes ved den lov, der skulle 
fremsættes til foråret, og som skulle omdanne TV 2/Danmark til et A/S. Og dokumenter, der indgår 
i en lovforberedelse, er ikke underlagt offentlighed i forvaltningen (bilag 51). Udvalget kunne 
derfor ikke få rapporten. 
 
Ritzau beskrev den efterfølgende udvikling således: 
 
“Formanden for Folketinget, Ivar Hansen (V) [afviste], onsdag [den 4. december] en opfordring fra 
det radikale medlem af Folketingets udvalg for forretningsordenen, Niels Helveg Petersen, til at gå 
ind i sagen. Niels Helveg Petersen havde bedt Ivar Hansen om at vurdere, om rapporten er omfattet 
af offentlighedsloven. - Ministeren har fastholdt over for mig, at han ikke kan udlevere denne 
rapport, skriver Ivar Hansen i et brev til Niels Helveg Petersen med henvisning til Brian Mikkelsens 
forklaring.[…]. Både Venstre og Det Konservative Folkeparti advarede imidlertid onsdag mod at 
offentliggøre rapporten med henvisning til, at den indeholder følsomme oplysninger om TV2's 
økonomi. - En offentliggørelse vil være en gave til konkurrenterne, ligesom det vil vanskeliggøre 
regeringens forhandlinger med eventuelle købere, hvis samtlige tal flyver rundt i det offentlige rum, 
sagde Venstres politiske ordfører, Jens Rohde. Og ifølge den konservative kulturordfører Carina 
Christensen indeholder rapporten "meget følsomme oplysninger, som vil ødelægge mulighederne 
for en konkurrencemæssig fair udbudsproces". Oplysninger som får Niels Helveg Petersen til at 
konkludere, at der er noget som ikke stemmer. - Brian Mikkelsen siger på den ene side, at han ikke 
kan offentliggøre rapporten, fordi han ikke kender den, og Jens Rohde og Carina Christensen siger, 
at den ikke kan offentliggøres, fordi den indeholder følsomme oplysninger. Hvor ved de det fra, 
hvis rapporten ikke kendes, spørger Niels Helveg Petersen” (Ritzau den 4. December 2002 18:47). 
 
22.7.2.4. Kommentar til første led i privatiseringsprocessen – hvorfor dette hastværk? 
Det kan forekomme ejendommeligt, at Brian Mikkelsen og Jens Rohde pressede så hårdt på for at 
få loven vedtaget, da de jo havde flertal sammen med Dansk Folkeparti.   Oppositionen havde 
ønsket en eksperthøring, som nye regler for Folketingets arbejde havde åbnet for. Jens Rohde havde 
brutalt afvist ønsket ved møde i Folketingets Kulturudvalg. Det var endvidere kommet frem, at 
PriceWarterhouseCoopers muligvis var ved at færdiggøre en rapport, der kunne sige noget om TV 
2/Danmarks økonomiske forhold i tilknytning til en privatisering. Ministeren benægtede eksistensen 
af en sådan rapport og kunne derfor ikke udlever den, men Jens Rohde og Carina Christensen 
afviste en offentliggørelse med henvisning til, at den rummede fortrolige oplysninger, der kunne 
skade den kommende salgsproces. Altså måtte der foreligge et eller andet, der kunne ligne en 
rapport – og det gjorde der også, se senere. 
 
Hvorfor dette hastværk med at få loven vedtaget? Det ville naturligvis være muligt at udsætte det 
videre arbejde i Kulturudvalget, indtil høringen af afholdt og rapporten evt. færdiggjort, hvorefter 
den kunne drøftes i udvalget. 
 
Når Kulturministeren ønskede en hurtig afgørelse på denne første del af salgsprocessen, kunne det 
skyldes, at han var under pres fra flere sider, der kunne medføre, at det politiske flertal for 
privatiseringen smuldrede. Tre sagkomplekser kunne spille ind: TV 2-ledelsens udmeldinger, EU-
sagen og Dansk Folkepartis stillingtagen til privatiseringen. 
 
Det vil fremgå i afsnit 22.7.3, at Brian Mikkelsen og Jens Rohde var meget utilfredse med TV 2-
ledelsens, især Cristina Lages, offentlige udmeldinger om, at en privatisering ville skabe 
økonomiske problemer for TV 2. Disse udmeldinger kunne ikke alene i offentligheden skabe tvivl 
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om realismen i, at et privat TV 2 ville have økonomi til at leve op til public service-forpligtelserne, 
men indikerede også, at TV 2-ledelsen måske ikke samarbejdede positivt med de udredninger af TV 
2’s økonomi, som et konsulentfirma var sat til at udføre. Men Kulturministerens voldsomme kritik 
– der senere førte til, at TV 2-bestyrelsen fyrede Lage, - blev imødegået af hans vigtigste 
samarbejdspartner, Poul Nødgaard fra Dansk Folkeparti. Til Berlingske og Politiken sagde han den 
31. oktober, at “jeg har sagt til kulturministeren, at jeg betragter det som en angreb på en 
embedsmand, og det er ikke min kop te. Så længe TV 2s ledelse medvirker ordentligt til at lave 
udredningen, så venter jeg på den.  Og hvis den overbeviser både Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti om, at TV 2 skal privatiseres, så kører toget videre”.  ”Det kommer som en bombe for 
mig, at der skulle være problemer”. Men det var der ifølge Cristina Lage, og Nødgaard havde 
tilsyneladende tillid til Lage. 
 
EU-sagen om statsstøtte til TV 2, som Børsen havde orienteret om den 7. juni, havde senere 
udviklet sig i en alvorlig retning for regeringen, jfr. afsnit 21.4.3. Den 5. juni 2002 havde 
Kommissionen stillet 15 spørgsmål om Danmarks støtte til TV 2. Danmark svarede den 4. juli. 
Kommissionen holdt møde med de danske myndigheder den 25. oktober og bad om flere 
oplysninger. Bl.a. ville den gerne vide, om TV 2’s kapitalstruktur og soliditet var tegn på tidligere 
overkompensation? Og var der tilstrækkelig kontrol med, at TV 2 løste sin opgave og ikke dumpede 
reklamepriserne? Hvordan blev størrelsen af licensen fastsat? Desuden gjorde Kommissionen 
opmærksom på, at TV 2’s reklamesalg og de dermed forbundne indtægter ikke var en del af public 
service-opgaven, som det ellers fremgik af TV 2-loven. Det var kommercielle indtægter. Og 
hvordan var forholdet mellem offentlige tilskud og TV 2’s udgifter? Danmark svarede bl.a. via et 
non-paper den 18. november (jfr. afsnit 21.4.3.6-7), der bl.a. rummede en analyse, foretaget af 
PriceWaterhouseCoopers, af TV 2’s soliditet og kapitalstruktur sammenholdt med svenske TV 4 og 
norske TV 2/Norge1342. Dagen efter, den 19. november, afholdtes et møde med Kommissionen, der 
stillede yderligere spørgsmål, der blev besvaret den 3. december. Jeg bemærker, at det var den 19. 
november, at Jørgen Flindt Pedersen oplyste, at PWC var ved at færdiggøre sin rapport, og at dette 
udløste oppositionens ønsker om dels at se den, dels at få en eksperthøring. Kommissionens 
indkaldelse til mødet den 25. oktober må havde overbevist de danske myndigheder om, at 
Kommissionen var i alvorlig tvivl om, hvorvidt Danmark havde overholdt statsstøttereglerne. Dette 
kan være baggrunden for, at Brian Mikkelsen ellers ganske uprovokeret på et større arrangement 
om TV 2-salget dagen før udtalte, at en mulig EU-sag mod TV 2 om statsstøtte i form af licens ikke 
vil få nogen konsekvenser for en privatisering af TV 2 eller for den nye ejer. “Statsstøttesagen og 
hele erstatningsproblematikken er fjernet fra salgsprocessen, så når man køber TV 2, står man ikke 
med noget ansvar for TV 2’s tidligere gerninger. Det er statens ansvar, men vi betragter det ikke 
som et problem overhovedet”, sagde han beroligende til Børsen den 30. oktober. 
 
Endelig er det Brian Mikkelsens forhold til Dansk Folkeparti, der kan være årsag til hastværket. Jeg 
henviser først til sagen om sportslisten i TV-Direktivet, som Kulturministeren ikke uden videre fik 
Dansk Folkepartis tilslutning til (afsnit 22.2.3). Dernæst, at det reelt var Dansk Folkeparti, der 
styrede de afsluttende forsøg fra Brian Mikkelsens side på at få medieforhandlingerne genoptaget 
(afsnit 22.5.1). I sommeren 2002 kuldsejlede Brian Mikkelsens forsøg på at få Rigsarkivet flyttet til 
Odense. Han mente at have indgået en aftale med Danske Folkeparti i maj måned, men den 16. juli 
sprang Dansk Folkeparti fra aftalen. Den 25. oktober havde Mikkelsen udtalt, at “Det er ikke tanken 
at lempe væsentligt på [public serice-]kravene i forhold til i dag. Men der vil blive stillet færre krav, 

 
1342 Her var det, der lignede en rapport, men som det ses, indeholder den ikke en analyse af konsekvenserne af en 
privatisering. Rapporten som bilag 1 til “Confidential. Non-Paper. Concerning TV 2/Danmark (TV2) – State aid” af 18. 
november 2002. I FM’s arkiv. 
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så vi får en balance, hvor vi værner om TV 2 som en kvalitetsstation og samtidigt sikrer, at det er en 
fri og kommerciel virksomhed”. Men i samme artikel replicerede Poul Nødgaard: “Jeg vil ikke se et 
privatiseret TV 2, der er ringere end det, vi ser i dag. Det skal mindst være på samme høje stade 
som nu, så det vil kulturministeren få utrolig svært ved at komme igennem med” (Børsen den 25. 
oktober 2002). 
 
En hurtig vedtagelse af L 40 kunne derfor reelt sætte salgsprocessen i gang og desuden give luft til 
nye fortrolige forhandlinger med Dansk Folkeparti på grundlag af den rigtige rapport fra PWC, som 
ministeriet havde mulighed for at styre. 
 
22.7.2.5. TV 2/Danmark melder voldsomt ud 
Formanden for Kulturudvalget havde som nævnt indkaldt udvalgets medlemmer med henblik på at 
få afholdt en høring. Herved var det markeret, at udvalgsbehandlingen ikke var slut, og at nye 
oplysninger og argumenter kunne indgå i en “Tilføjelse til betænkningen”. Høringen var fastlagt til 
fredag den 6. december. 
 
Den åbning benyttede TV 2’s ledelse sig af, og mandag den 2. december 2002 sendte 
bestyrelsesformand Jens Bilgrav-Nielsen og administrerende direktør Cristina Lage en ny 
kommentar til L 40 (bilag 48 til L 40, 2002-03). 
 
Kommentaren behandlede først og fremmest1343 de økonomiske forudsætninger for at opretholde 
TV 2’s nuværende programflade efter en privatisering. Desuden opstilles betingelser for TV 2’s 
rolle i etableringen af DTT, og DTT’s muligheder for at forbedre TV 2’s økonomi.  
 
Bilgrav og Lage gentager i stort omfang de beregninger, som Cristina Lage allerede den 3. april 
havde fremlagt for Kulturudvalget (afsnit 22.3.2.3), men som af tekniske årsager ikke var med i 
virksomhedens egentlige høringssvar på udkastet til L 40. TV 2/Danmarks økonomi indgik jo 
formelt ikke i dét lovforslag. 
 
Udgangspunktet var, at TV 2’s licensindtægter ifølge Bilgrav-Lages kommentar for 2003 og 2004 
var sat ned med henholdsvis 100 mio. kr. og 85 mio. kr. (s. 1)1344. Desuden skulle 40% af den 
tilbageværende licens være øremærket til danske spillefilm1345. 
 
TV 2 havde som nævnt i afsnit 22.4.3.2 som led i strategien omkring offentliggørelse af Brian 
Mikkelsens Medieudspil oplyst, at TV 2 Zulu fra 1. januar 2003 ville blive omdannet til 
betalingskanal med en pris på 8,25 kr. + moms pr. husstand pr. måned. Beslutningen blev mødt med 
raseri fra Jens Rohde og senere også Brian Mikkelsen, og forligspartierne havde den 12. og 14. 

 
1343 Der er en mindre kommentar til forslaget om, at TV 2/Danmarks bestyrelse i fremtiden skal have det overordnede 
programansvar, hvad Bilgrav-Nielsen og Lage frarådede på det kraftigste. Det er et grundlæggende princip for 
medievirksomhed i Danmark, at det er redaktøren, der har det fulde redaktionelle ansvar, anført de, jfr. afsnit 20.3.3. 
Denne problematik syntes ikke at være blevet noget problem for TV 2 de kommende år, var blev det i DR. Her blev 
forholdet mellem bestyrelsens overordnede programansvar og generaldirektørens daglige ansvar årsag til mange 
konflikter, og det bidrog sandsynligvis til fyringen af generaldirektør Christian Nissen. Se Nissen 2007, s. 222 ff. 
1344 Det er ikke korrekt. I forhold til marts-2000 aftalen skulle TV 2-familien i 2003 have 645 mio. kr. og i 2004 665 
mio. kr. Sammenholdt med aftalen af 3. juni 2002 giver det en manko på 80 mio. kr. i 2003, og 70 mio. kr. i 2004. Tal 
fra aftalen og aktstykke 72 § 21, 2001-2001, godkendt 29. november 2000. 
1345 Ifølge juni 2002-aftalen skal TV 2/Danmark afsætte i gennemsnit 60 mio. kr. årligt til “dansk filmproduktion, 
herunder spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt novellefilm”. 60 mio. kr. er kun 31% af de 195 mio. kr. i 2003 og 
27% af 220 mio. kr. i 2004. 
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oktober oplyst, at de ville modregne TV 2’s kommende indtægter fra Zulu i licensen. Jeg kommer 
senere ind på sagen (afsnit 22.7.3.2). 
 
I kommentaren indgik endvidere som en forudsætning, at reklamereglerne blev liberaliseret, at 
licensen til TV 2/Danmark bortfaldt helt ved en privatisering, og at de nye ejere ville kræve et 
afkast af den investerede kapital på 15%. Dette tal havde Orkla oplyst efter, den norske virksomhed 
havde købt Det berlingske Officin1346. Afkastets nominelle størrelse afhang derfor af prisen på TV 
2/Danmark, og her havde regeringen nævnt alt fra én krone til fire mia. kr. 
 
Det gav følgende opstilling: 
 
Tabel 22.4.. Påvirkning af TV 2/Danmarks økonomi ved forskellige salgspriser ifølge TV 2/Danmark i bilag 48 til L 40 i 
mio. kr. Tal med udgangspunkt i 2003 og et afsluttet salg. 
 
     1. kr.  1 mia. 2 mia. 3 mia.  4 mia.  
Forligets nettotal1347   -55 -55 -55 -55 -55 
Licens pga. Zulu    -40 -40 -40 -40 -40 
Licenstab ved privatisering  -180 -180 -180 -180 -180 
Licenstab i alt    -275 -275 -275 -275 -275    
15% afkast til køber   0 -150 -300 -440 -600 
I alt     -275 -425 -575 -725 -875 
 
Slutresultaterne skal ses i forhold til marts 2000-forliget licenstildeling på samlet 645 mio. kr. i 
2003 til TV 2/Danmark og TV 2-regionerne. 
 
Kommentaren nævner, at “der er således tale om store ændringer i TV 2s økonomi i forhold til 
tidligere; uanset om der alene er tale om bortfald af licens eller om en køber desuden skal have et 
afkast” (s. 2). 
 
Konsekvensen er, at der må spares på programmerne, og i bilag 1 opstilles mulighederne, der er en 
gentagelse af den planche, Lage havde præsenteret for Kulturudvalget på mødet den 10. april 2002 
(afsnit 22.3.2.3). Der kunne ikke spares på TV 2-regionernes programmer; heller ikke på 
sportsprogrammer, da de prissættes internationalt; til nye danske spillefilm var beløbet øremærket; 
og de udenlandske programmer var de billigste, så her forslog det ikke meget at spare. Tilbage blev 
så nyheder og andre danske programmer.  
 
Hvis TV 2/Danmark derfor skulle videreføres med det programudbud og den kvalitet, der ifølge 
kommentaren findes i dag, må andre kommercielle indtægtskilder anvendes. Her peger Lage og 
Bilgrav-Nielsen på den mest nærliggende mulighed: nemlig brugerbetaling. Og introduktion af 
DTT vil netop gøre det teknisk muligt at gennemføre effektiv opkrævning af brugerbetaling. 
 
TV 2/Danmarks svar blev afsendt den 2. december kl. 11:59 og udvalget bad straks som spørgsmål 
32 ministeren om at kommentere det (bilag 49). Det gjorde han den 5. december og henholdt sig 
igen til, at TV 2/Danmarks fremtidige økonomi ikke var en del af dette lovforslag, L 40 (bilag 54). 
 
22.7.2.6. Samråd og høring 

 
1346 Se f. eks. Ritzaus Bureau den 28. november 2000 14:30. 
1347 Nettotallet er beregnet således: Licenstab på 100 mio. kr. samt ekstra indtjening pga. liberalisering af reklameregler 
på 45 mio. kr. Altså et minus på 55 mio. kr. 



 1069 

Aage Frandsen havde kaldt Brian Mikkelsen i samråd angående udlevering af “den hemmelige 
rapport”. Samrådet faldt sted den  6. december kl. 07:00, og senere på dagen skulle høringen 
gennemføre mellem kl. 12 og 15 (bilag 55). 
 
I Samrådet – der også omfattede TV 2’s fortsatte medlemskab af EBU og DR’s og TV 2’s 
bestyrelsers ansvar og kompetence - svarede ministeren igen, at den omtalte rapport fra 
PriceWaterhouseCoopers ikke var relevant for denne lovvedtagelse, at den endnu ikke var modtaget 
i ministeriet, og at både den og Danske Securities’s foranalyse af mulighederne for en efterfølgende 
privatisering af TV 2/Danmark ville indgå i det endelige beslutningsgrundlag. Begge analyser  
kunne undtages fra adgangen til aktindsigt, fordi lovforlaget om omdannelse af TV 2 til 
aktieselskab endnu ikke var fremsat. Men: 
 
“Jeg vil imidlertid være indstillet på, når begge rapporter er modtaget i ministeriet, at offentliggøre 
dem i den udstrækning det overhovedet er muligt ud fra en nøje vurdering af hensynet til såvel TV 
2’s som det offentliges økonomiske interesser” (Spørgsmål A, s. 2, ministerens talepapir, bilag 61). 
 
Høringen fandt sted på førte sal på Christiansborg og var på trods af den meget korte tidsfrist et 
tilløbsstykke1348. Først gennemgik kontorchef Lars Banke medieforligets indhold og redegjorde for, 
hvordan det rent praktisk skulle udmøntes. Han nævnte, at privatiseringen ville forløbe i tre trin. 
Trin nul var adskillelsen af TV 2/Danmark og TV 2-regionerne. Derefter skulle de økonomiske 
analyser gennemføres af PWC og Danske Securities under ledelse af den ni mand store styregruppe. 
Dette arbejde skulle være færdigt inden marts 2003. Her ville regeringen tage det næste trin i form 
af fremlæggelse af et lovforslag, der ville blive sendt i høring. Når loven om omdannelse af TV 
2/Danmark til A/S var vedtaget, kunne salget af aktierne gennemføres som sidste trin. 
 
Allerede nu var der drøftelser på embedsmandsniveau om udformning af DR’s, TV 2/Danmarks og 
TV 2-regionernes public service-kontrakter, men den endelige udformning afventede, at de nye 
bestyrelser skulle tiltræde den 1. januar 2003.  
 
Resten af høringen var afsat til to problemkredse, TV 2/Danmarks public service-forpligtelser og 
indførelse af digitalt, terrestrisk tv (DTT). Det første spørgsmål tog broderparten af tiden. Her var 
der oplæg ved lektor Michael Bruun Andersen, RUC og lektor Henrik Søndergaard, Københavns 
Universitet samt af professor Helge Rønning, der var medlem af Det Norske Allmenn 
Kringkastingsrådet1349.  
 
Michael Bruun Andersen pegede på, at begrebet “public service” rummede tre forestillinger: 
 
• medier som et offentligt gode, dvs. som et teknisk tjeneste, der kan nå alle; 
• medier i offentlighedens tjeneste med opgaver i forhold til statsborgernes demokratiske funktioner 
og med henblik på afbalancering af mediesystemet; 
• medier i publikums tjeneste, hvor den enkelte skal have sine behov imødekommet. 

 
1348 Jeg gengiver forløbet efter Frands Mortensens referat, der blev skrevet under mødet, medieordførernes 
kommentarer ved andenbehandling af L 40 den 9. december samt dagbladenes referater den 7. december. Ifølge 
deltagerlisten var 88 mødt op,  her iblandt alle medieordførerne minus Enhedslistens, ledelsen af DR og TV 2, 
direktører fra TV 2-regionerne, informationsmedarbejdere fra TvDanmark og MTG, en halv snes journalister og 
almindelige borgere. Deltagerliste og dagsorden i FM’s arkiv. 
1349 Eksperterne til anden del af høringen var ifølge programmet Michael Henneberg Pedersen, IT- og Telestyrelsen 
samt Tom Togsverd, Dansk Industri. 
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Den sidste værdiforestilling rummede et markedsmæssigt synspunkt, de to første et demokratisk. 
 
Det store spørgsmål ved privatiseringen af TV 2/Danmark var, om disse tre værdiforestillinger alle 
kunne tilgodeses. I den forbindelse fremdrog han et synspunkt, der tidligere i debatten især var 
fremført af Arne Mariager (afsnit 22.5.4.1). Privatiseringen af TV 2/Danmark burde ikke ses alene 
som en del af den elektroniske mediepolitik. Det burde efter Michael Bruun Andersens mening 
være sidste gang, Folketingets partier indgik et medieforlig, hvor de trykte medier ikke indgik på 
linje med radio og tv. De meldinger om køb af TV 2, der var kommet fra VKO-blokken og fra 
ministeren, pegede entydigt på, at flertallet ønskede, at de store danske bladhuse skulle drive TV 
2/Danmark. Dette vil medføre en centralisering af den journalistiske indholdsproduktion, der er i 
klar modstrid med den anden værdiforestilling – at public service-medierne skal tjene demokratiet 
og den offentlige debat. 
 
Henrik Søndergaard mente, at alsidighed og mangfoldighed ikke ville blive styrket med forslaget, 
og at det var svært at se det som et fremskridt. Blandingsfinansieringen af TV 2 havde fungeret og 
ikke medført, at TV 2 fungerede som en kommerciel virksomhed. Det skulle TV 2 i fremtiden. 
Tidligere havde reklamesalget haft til formål at skaffe bedre programmer. Public service var i den 
sammenhæng en ambition. I et privat TV 2 vil public service i stedet blive betragtet som en ekstra 
omkostning, der gør, at TV 2/Danmark ikke kan drives på rent kommercielle præmisser. Public 
service vil derfor komme under pres, og ejerne vil hele tiden ønske at få slækket på kravene. 
 
Helge Rønning fortalte om erfaringerne med det norske TV 2, der var skabt som en privat 
virksomhed, finansieret via reklamer, og som havde public service-forpligtelser. Han mente, at 
historien havde vist, at det var muligt i Norge at drive en public service-virksomhed på et 
kommercielt grundlag, men at der var betingelser.  
 
For det første skulle public servicekravene være de samme til det privatejede TV 2/Norge og til det 
offentligejede NRK. Hvis de ikke var det, ville public service-begrebet på længere sigt blive 
reduceret til de smalle programgenrer, som NRK skulle stå for. Det var endvidere afgørende, at de 
fælles krav var brede, både i mængden af programkategorier og i krav om bredde inden for 
kategorierne. 
 
For det andet var det afgørende, at der fandtes et kommercielt finansieringsgrundlag, der kunne 
matche kravene. 
 
Han nævnte en række eksempler på, at TV 2/Norge både godt og mindre godt havde levet op til 
public service-kravene. Nyhedsudsendelser i Norge var øget fra én til fem timer om dagen. Den 
norske nationale politik blev godt dækket, medens det i mindre grad var tilfældet for 
udenrigspolitiske forhold. Visse temaer blev behandlet for lidt. Det gjaldt norsk kunst og kultur, og 
der var for få børneprogrammer. Som et lyspunkt i den forbindelse nævnte ham, at TV 2/Norge 
producerede børneprogrammer på samisk, hvad NRK ikke magtede. Dokumentarprogrammerne var 
ofte lette eller erstattet af populære debatprogrammer. Der var imidlertid overordnet set tale om en 
genremangfoldighed. 
 
Efter de indkaldte eksperters oplæg var der debat, der imidlertid ikke bragte meget nyt frem. 
Cristina Lage oplyste, at TV 2/Norges reklameindtægter var på 1,4 mia. kr., medens TV 2 i 
Danmark kun omsatte for 1,0 mia. kr. Brugerbetaling kunne måske kompensere for manglen. Niels 
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Jørgen Langkilde fra MTG pege endnu en gang på, at TV 2’s nuværende blandingsfinansiering var 
problematisk i forhold til EU’s statsstøtteregler, hvad ingen andre kommenterede. 
 
22.7.2.7. Anden og tredje behandling 
Efter høringen afgav Kulturudvalget samme dag en Tilføjelse til betænkningen. VKO-partierne 
mente ikke, det var nødvendigt at komme med yderligere bemærkninger, og oppositionen fastholdt, 
at “det vil være dybt problematisk at gå i gang med en privatisering af TV 2. Erfaringerne fra Norge 
viser – som det blev oplyst på høringen – at en forudsætning for at sikre public service med 
mangfoldighed, alsidighed m.v. er, at kravene til TV 2 herom skal svare til kravene til DR. Derfor 
mener disse partier, at også TV 2 fortsat blandt andet skal sende til ‘snævre målgrupper«. Noget, 
der også gælder for TV 2 i Norge. En anden forudsætning, som også gælder i Norge, er, at der skal 
være et tilstrækkeligt økonomisk grundlag at bygge på. Det er der ikke i Danmark, idet 
reklamemarkedet i Norge ser helt anderledes ud end i Danmark. Det giver sig i dag udslag i, at TV 
2 Norge har ca. 40 procent mere i reklameindtægter end TV 2 Danmark”.  
 
Anden behandling af lovforslaget skete næste arbejdsdag, mandag den 9. december og kom til at 
dreje sig om tre forhold: a) rapporterne, deres status og adgang til dem; 
b) høringen og sammensætning af panelet; c) public service og finansieringen. 
 
Jens Rohde startede forhandlingerne med at åle oppositionen for, at den ikke i betænkningen havde 
stillet ændringsforslag, der vedrørte privatiseringen af TV 2. “Vi [har] i 14 dage […] skullet høre 
om privatiseringen af TV 2 i forbindelse med det her lovforslag. Man brugte og har brugt 
privatiseringen af TV 2 som argument for, at loven skulle udskydes, at man ville have den udskudt 
til efter nytår, selv om vi hele tiden har sagt, at der jo ikke står noget i denne her lov om 
privatiseringen af TV 2, der er jo ikke truffet en politisk beslutning, og når vi stemmer ved 
tredjebehandlingen, vil der heller ikke være truffet en politisk beslutning om privatiseringen af TV 
2. Man kan jo undre sig over, hvis det her lovforslag handler så meget om privatiseringen af TV 2, 
at der så ikke er ét eneste, ikke ét eneste ændringsforslag fra oppositionen, der omhandler 
privatiseringen af TV 2. For det vil man nemlig ikke kunne lave, det vil være helt umuligt at lave, 
for der står ikke noget i loven om det”. 
 
Aage Frandsen gav ham ret ved at henholde sig til forretningsordenen: “Under anden behandling 
forholder vi os til ændringsforslagene i første omgang, og det, hr. Jens Rohde har forholdt sig til, er 
et ændringsforslag, som ikke foreligger. […]. For SF's vedkommende har det aldrig været specielt 
TV 2's privatisering, der var interessant at diskutere nu. Vi vidste jo godt, den ville komme, det vil 
hr. Jens Rohde gerne have gennemført, men der er en række andre problemer, som vi også synes det 
er relevant at diskutere, og det er derfor, vi har stillet en række ændringsforslag. Derimod kan man 
ikke stille ændringsforslag om privatiseringen af TV 2, for der står kun noget i bemærkningerne, og 
man kan ikke stille ændringsforslag [til] bemærkningerne. Derimod kan man lave en betænkning, 
der siger noget om det”. 
 
Diskussionen var skæv. Oppositionen ønskede at diskutere økonomi, privat eje og public service, 
medens regeringspartierne afviste, at lovforslaget omhandlede privatisering og økonomi. Men hvad 
med “den hemmelige rapport”? 
 
Naser Khader: “Grunden til, at diskussionen om en eventuel privatisering af TV 2 er kommet op, er, 
at der siden førstebehandlingen er dukket en hemmeligholdt rapport op, den rapport, som vi ikke 
kan få lov til at se. Og Venstres ordfører, hr. Jens Rohde, har hele tiden hævdet, at denne rapport 
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ikke har noget med lovforslag nr. L 40 at gøre. Men det har den, hvis man betragter det at udskille 
regionerne fra TV 2 som en del af den videre privatiseringsproces”. 
 
Men var der i det hele taget en rapport? Hvad vidste VKO-partierne, som oppositionen ikke vidste? 
 
Jens Rohde: “Når hr. Naser Khader og fru Marianne Jelved ikke får så mange oplysninger, som de 
gerne ville have haft, er det jo, fordi de har lavet en selvvalgt situation, nemlig at man ikke sidder 
inde i forligskredsen. Sådan er det. Men det er jo et valg, Det Radikale Venstre har truffet”. 
 
Så måske var der alligevel en rapport, som dem, der sad inden i forligskredsen, havde adgang til? 
 
Og for at få et dementi af, at der forelå en rapport, spurgte Poul Nørgaard derfor Jens Rohde: “Vil 
hr. Jens Rohde bekræfte over for dette undrende Folketing, at der fra fru Marianne Jelveds side tales 
om en hemmeligholdt rapport? Jeg, der er ordfører for Dansk Folkeparti i den her sag, har ikke set 
nogen form for rapport. Jeg ved, at der er noget på vej, og jeg ved også, at det kommer engang i 
januar. Jeg ved også, at det, der allerede er kommet - kald det, hvad man vil, en delrapport eller 
sådan noget - skal bearbejdes, den skal yderligere udbygges, og hvad ved jeg. Når det er sket, får de 
mediepolitiske ordførere for de tre partier den at se, og selvfølgelig bliver de, der har stemt imod 
den her medieaftale, naturligvis også inddraget”. 
 
Rohde svarede: “Til hr. Poul Nødgaard kan jeg sige, at jeg kan bekræfte de oplysninger, og jeg 
kender heller ikke den rapport. Det der med at stå heroppe på talerstolen og sige, at der er en 
hemmeligholdt rapport, er ganske enkelt ikke korrekt. Jeg har ikke set den endnu. Jeg ved også, at 
kulturministeren heller ikke har læst den, så der er ikke noget at komme efter. Og det er jo klart, at 
alle tallene i sådan en rapport - det er jo det, vi har sagt - kan man ikke sådan blotlægge og have 
svævende ude i det offentlige rum, for det ville være en katastrofe for TV 2. Men selvfølgelig skal 
hovedkonklusionerne da offentliggøres, når vi når dertil”1350 
 
Aage Frandsen stoppede diskussionen ved at acceptere Brian Mikkelsens samrådssvar: “Med 
hensyn til den rapport, som endnu ikke foreligger, var det jo fuldstændig uklart for et stykke tid 
siden for os her i Folketinget - måske ikke for regeringspartierne - hvad det var for en rapport, for 
det forlød, at der var en rapport på vej osv. osv. Der har vi så fået klaret af i et samråd med 
kulturministeren, hvor langt den er, men det kunne vi jo ikke vide, og svarene til os om, hvad det 
var for noget, var i starten meget upræcise. Det har vi så fået klaret af”. 
 
Næste emne blev høringen og de indkaldte eksperter.  
 
Poul Nørgaard lagde for: “og så fik man arrangeret den høring, vi var til forleden dag. Jeg må sige 
åbent og ærligt, at den høring kunne jeg godt have undværet. Den bragte ikke noget som helst nyt 
for dagen, og jeg følte - og nu siger jeg præcis, hvad jeg følte - at de, der kom med indlæg under 
høringen, stort set alle sammen tilhørte den fløj her i Folketinget, som er imod medieloven. Jeg 
siger åbent og ærligt, at sådan fornemmede jeg det efter at have siddet der et par timer”. 
 
Det syntes Enhedslistens Søren Søndergaard dog var for groft. Han sagde: 
 

 
1350 Den tidligere nævnte rapport fra PWC, der var sendt til Kommissionen, indeholdt som nævnt ingen fortrolige 
oplysninger, men var udarbejdet på grundlag af de offentliggjorte regnskaber fra TV 2/Danmark, TV 4 og TV 2/Norge. 
Jfr. afsnit 21.4.3.7. 
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“Men jeg vil godt afvise kritikken af Kulturudvalgets formand [Kim Andersen, Venstre] for at have 
lavet en ensidig høring. Det er en fuldstændig urimelig kritik af Kulturudvalgets formand, for jeg 
synes, Kulturudvalgets formand bestræbte sig på at lave en afbalanceret høring, hvor alle 
synspunkter var repræsenteret. Det vil jeg selvfølgelig takke for, og jeg håber, at når hr. Poul 
Nødgaard tænker nærmere efter, vil han også takke Kulturudvalgets formand i stedet for at kritisere 
på den made”. 
 
Efter at Marianne Jelved også havde takket udvalgsformanden Kim Andersen fra Venstre, gentog 
Nørgaard sin kritik af arrangementet: 
 
“Nu er det, som om den høring, der blev holdt forleden, er kommet helt i centrum af mediedebatten, 
og så må det være ærligt og redeligt, at jeg siger, hvordan jeg opfattede den. Jeg var der det meste af 
tiden, jeg sad også lidt i formandsstolen her i Folketingssalen, men lige så snart jeg var færdig med 
det, var jeg inde til høringen. Det kan ikke være rimeligt, at nogen vil tvinge mig til at sige noget 
andet om den høring, end jeg rent faktisk mener. Jeg mener, det var en skævvredet høring, det skal 
jeg overhovedet ikke lægge skjul på. Jeg følte, at flere af dem, der var indkaldt - og det skal 
formanden for Kulturudvalget naturligvis ikke bebrejdes, for det var svært at finde de folk, der 
skulle tale på høringen, i løbet af 2-3 dage, og hastværk er som bekendt en gang imellem lastværk - 
ikke gav det, jeg vil kalde en objektiv, saglig fremstilling af hele mediepolitikken, men lad det 
ligge. Det er min holdning, og andre, der går på talerstolen, har en anden holdning, fordi de måske 
føler, at deres synspunkter blev bedre tilgodeset af de udtalelser, der fremkom fra de såkaldte 
eksperter”. 
 
Både Jytte Andersen og Aage Frandsen anholdt Poul Nødgaards nedladende holdning til 
eksperterne, og Aage Frandsen spurgte Nødgaard, om han havde bedt udvalgsformanden om nogle 
bestemte navne. Frandsen mente, at “[…] flere af de eksperter, der var til stede og forholdt sig til 
public service-begrebet, er jo ansat på danske universiteter, og jeg tror ikke, man kunne have fundet 
nogen ansatte på noget dansk universitet, som ikke ville have udtrykt noget, der mindede om det, 
der kom frem”. 
 
Nødgaard: “Jeg svarer fru Jytte Andersen og hr. Aage Frandsen under ét, for begge spørgsmål 
handlede om den såkaldte høring. Fru Jytte Andersen kørte frem med det udtryk, at det var de 
ypperste eksperter. Ja, det var de set med fru Jytte Andersens øjne, men det var de bare ikke set med 
mine øjne, og så synes jeg, man skal lade sagen blive stående her. Vi har vidt forskellige opfattelser 
af det. Med hensyn til hr. Aage Frandsens spørgsmål om, hvorvidt vi havde ønsket bestemte navne, 
vil jeg på det bestemteste sige på æresord: Det eneste, vi har været underrettet om, var, at man var 
gået fra en underskriftsindsamling og over til en høring, og om vi kunne godkende datoen fredag kl. 
12 eller sådan et eller andet i den retning. Og der sagde vi, at det havde vi ikke nogen problemer 
med. Det er, hvad vi har haft med den høring at gøre, og så er vi i øvrigt bare mødt”. 
 
Det fik Naser Khader til at korrigere og Kulturudvalgets formand til lidt usædvanligt at gribe ind i 
debatten: 
 
Khader: “Jeg kan oplyse hr. Poul Nødgaard om, at hans partifælle, fru Louise Frevert, sad i 
arbejdsgruppen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe i Kulturudvalget, hvor arbejdsgruppens 
medlemmer kunne pege på nogle personer, der skulle deltage i et panel, men den kom ikke med 
nogen forslag”. 
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Kim Andersen: “Med hensyn til høringen har alle, der har ønsket at være med i arbejdsgruppen, 
kunnet lade sig repræsentere. Dansk Folkepartis medlem af Kulturudvalget var i arbejdsgruppen, 
der har været ønsker fra forskellige sider om at få eksperter med til høringen, og de har været 
forespurgt, om de kunne den 6., og i det omfang de kunne, er de blevet involveret i programmet, 
ellers har vi måttet gå videre til næste navn i bedste forståelse inden for udvalgets arbejdsgruppe 
omkring eksperthøringen. Der er proceduremæssigt intet at komme efter”. 
 
Det sidste emne ved andenbehandlingen var spørgsmålet om TV 2’s kommende public service-
opgaver og muligheden for at opfylde dem. 
 
Poul Nødgaard gav som sagt ikke meget for ekspertudtalelserne, og han gentog derfor sine ofte 
fremlagte beroligende forsikringer: “Med hensyn til public service: Jeg sagde, at det skulle blive 
bedre. Jeg sagde, at TV 2 efter en eventuel privatisering skal have samme høje indholdsmæssige 
niveau, som det har nu. Det kræver, sagde jeg, at de public servicekrav eller den kontrakt, vi 
udarbejder, bliver skrevet på en sådan måde, at vi kan sikre os, at den kommende bestyrelse i TV 2 
kan have hånd i hanke med, at man virkelig lever op til de høje krav, som i øjeblikket stilles til TV 
2. Jeg vil nødig sidde og se på et TV 2 i privatiseret form, som har en meget ringere kvalitet end 
den, vi kender i dag. Så kan jeg ikke sige det meget tydeligere”. 
 
Men Aage Frandsen var stadigvæk ikke overbevist om, at Poul Nødgaards forsikringer kunne 
realiseres, og han henviste direkte til eksperternes udsagn på høringen. 
 
“Først vil jeg godt forholde mig til noget af det, der kom ud af denne høring, vi havde i fredags. Og 
jeg vil godt tage udgangspunkt i det, som Helge Rønning sagde. Det var jo, at der ikke er noget til 
hinder for, at en privatisering kan sikre opretholdelse af public service. Det sagde han. Men det 
forudsætter to ting. Den ene er, at man stiller de samme krav til i det her tilfælde TV 2 i fremtiden 
som til Danmarks Radio. Det gør man i Norge for deres NRK og deres TV 2. Det andet, han 
fremhævede, var, at der skulle være tilstrækkelig økonomisk grundlag, bl.a. et reklamegrundlag. Og 
der er det jo sådan i Danmark, at TV 2 har ca. 1 mia. kr. i indtægt, men i Norge er grundlaget 1,4 
mia. Så det, Rønning sagde, var ikke, at det bare var at køre derud ad, tværtimod. Sådan som det var 
stillet op, og som han kunne se det i medieaftalen, gik det ikke. Jeg tror også, hr. Jens Rohde godt 
ved, når han hører rigtigt efter, at modellen, som man lægger op til her, advarede Rønning kraftigt 
imod. Men han advarede ikke imod, at man privatiserede. Det kunne man godt gøre, hvis 
betingelserne var til stede”.  
 
Rohde: “Det er rigtigt, at der var en af eksperterne på denne her høring, der sådan set lavede en 
meget skarp opdeling mellem det sådan markedsmæssige public service og det demokratiske public 
service. Jeg mener faktisk, at den meget skarpe opsplitning, som blev lavet der, var helt hen i vejret. 
Må jeg understrege, at markedet er hr. Aage Frandsen, det er fru Jytte Andersen, det er hr. Jensen, 
det er hr. Rohde. Sådan er det. Og man kan udmærket få de her ting til at spille sammen. Det er jo 
det, man allerede gør i dag. Husk på, at TV 2 i dag er 80 pct. reklamefinansieret [1351]. Det er i høj 
grad markedsbaseret, det er 80 pct. Dengang, man startede TV 2, sagde man også: Det kommer 
aldrig til at gå, der er ikke økonomisk grundlag for det. Men det var der jo, det har jo vist sig [1352]. 

 
1351 Det rigtige tal var 62%, jfr. TV 2 Årsrapport 2002, s. 9. 
1352 Kulturminister Jytte Hilden havde i 1995 konkluderet på statsrevisorernes undersøgelse af TV 2, at TV 2 ikke var i 
stand til at opfylde1986-lovens forudsætninger, idet virksomheden ikke kunne afdrage etableringslånet. Jfr. afsnit 
13.17.2. 
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Så de forudsigelser om, at der ikke er økonomisk grundlag, er der ikke nogen dokumentation for på 
nuværende tidspunkt. Det er faktisk det, vi er ved at undersøge”. 
 
Og Rohde mente, at der var økonomiske muligheder på to fronter: TV 2/Danmark skal reducere 
omkostningsniveauet uden at skære på programmerne, og der skal flere penge ind i markedet.  
 
“Nu taler man meget om, at man så skal skære ned i forhold til programmerne. Det er jo nok det 
dårligst tænkelige sted at skære ned, hvis man vil tjene nogle penge, for man er nødt til at sørge for, 
at der er nogle seere til de udsendelser, som man har. Hvis man nu f.eks. sammenligner TV 2 med 
svensk TV 4 og TV 2 i Norge, så kan man se, at omkostningsniveauet på stationen i Danmark er 
væsentlig højere end de andre steder. Og når vi tager en markedstænkning ind i det her, så er det jo 
bl.a. også, fordi det er rigtigt, at der skal flere penge ind i markedet. Vi skal have et friere marked, 
således at der kan blive plads til flere aktører, så staten ikke med sin meget voldsomme hånd over 
det danske mediemarked forhindrer andre i at udvikle sig, tjene penge og derved lave både bedre 
radio og tv; for forudsætningen for, at man kan lave godt radio og tv, er selvfølgelig også, at man 
har tjent nogle penge”. 
 
Det store spørgsmål er naturligvis i den forbindelse, om et frit marked i sig selv øger efterspørgslen 
efter tv-reklameplads, og om flere aktører medfører en samlet større omsætning. Det troede Aage 
Frandsen ikke på og mente, at det var det, Jens Rohde måtte bevise. 
 
Søren Søndergaard mente, at et privat TV 2 A/S måske kunne klare sig i starten: 
 
“Vi vil ikke fuldstændig udelukke, at det kan lade sig gøre i hvert fald i en periode at opretholde en 
anstændig public service-virksomhed også i et privatiseret TV 2. Men det, der er fuldstændig klart 
ud fra al viden, der er på det område, er, at public service-virksomheden vil komme under pres på 
en privatiseret fjernsynsstation. Og hvis den ikke vil komme under direkte pres forstået på den 
måde, at man vil lave dårligere eller færre nyhedsudsendelser, eller hvad det nu kan være, der er 
dækket af public service-virksomheden, vil den komme under pres på den måde, at man vil have en 
kompensation for at være i stand til at drive kanalen. Det kan f.eks. være, at man vil have lov til at 
få betaling for den kanal, man driver. Så vidt jeg har forstået, er der ikke åbnet op for, at man skal 
have mulighed for i et privatiseret TV 2 at tage betaling. Men for mig er der ikke nogen som helst 
tvivl om, at det simpelt hen vil blive det næste krav, der vil komme, når tingene ikke kan hænge 
sammen”. 
 
Forslaget om brugerbetaling for TV 2, som Cristina Lage og Jens Bilgrav-Nielsen havde fremlagt i 
sidste del af udvalgsbehandlingen, blev ikke omtalt i Folketinget på anden måde end via 
Søndergaards indirekte henvisning. Jens Rohde kommenterede det imidlertid i pressen: “Venstre vil 
under ingen omstændigheder acceptere, at TV2 bliver betalingskanal. Hverken før eller efter en 
privatisering. Det fastslår Venstres politiske ordfører og medieforhandler, Jens Rohde, efter 
offentliggørelsen af TV 2 's ønsker om at gøre hovedkanalen til en betalingskanal. - Regeringen vil 
lave en kontrakt med de kommende ejere. En helt afgørende betingelse for at få lov til at drive TV2 
er, at kanalen bliver gratis tilgængelig, og at ejerne overholder kravene til public service. Det 
kommer ikke til diskussion, siger Jens Rohde (Ritzau den 5. december 2002 16:49).  Og til 
Politiken: “Danskerne skal ikke betale for at se TV 2, ligegyldigt om tv-stationen bliver privatiseret 
næste år, eller om den fortsat skal være en selvejende statslig institution. TV 2's forslag om at åbne 
op for brugerbetaling skydes ned af Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, ganske kort tid efter, at 
det blev præsenteret af TV 2's adm. direktør Cristina Lage. »Det kan der under ingen 
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omstændigheder blive tale om. TV 2 skal være en del af det public service-tilbud, befolkningen får 
gratis som modydelse for, at en privat virksomhed får lov til at drive virksomhed på vores sendenet. 
Hele meningen med privatiseringen af TV 2 er jo, at folk skal betale mindre i licens. Det giver ikke 
mening, hvis de bagefter skal til at betale til TV 2«, siger Jens Rohde” (den 6. december, jeg 
fremhæver). 
 
Debatten flyttede som høringen ikke de politiske standpunkter. VKO-flertallet nedstemte 
oppositionens ændringsforslag som afslutning på anden behandling, lovforslaget overgik derefter til 
tredje behandling, og den 11. december vedtog Folketinget loven uden yderligere drøftelser. 
 
Hermed var fase ét gennemløbet, og de første skridt var taget mod privatiseringen. 
 
22.7.3. Exit Cristina Lage 
Som nævnt havde TV 2 og den administrerende direktør Cristina Lage valg at følge en medløbende 
og positiv strategi, da Brian Mikkelsen fremlagde sit udkast til en mediepolitisk aftale den 13. maj 
2002. 
 
22.7.3.1. Lage sår tvivl om udredningen  
Den 25. maj skærpede Cristina Lage imidlertid tonen over for Brian Mikkelsen. Til Politiken sagde 
hun: 
 
‘Siden fremlæggelsen af medieudspillet forrige mandag er der dag for dag hugget og klippet en tå i 
udspillet. På mig virker det, som om Brian Mikkelsen er på flugt fra sit udspil«, siger Cristina Lage. 
[…] ‘Jeg læser udspilsteksten, som om Brian Mikkelsen ønsker et privatiseret TV 2, der fortsat skal 
leve op til en række public service-forpligtelser. Men samtidig læser jeg også, at Brian Mikkelsen 
har hørt på de advarsler, der har været undervejs, om, at de to ting ikke kan hænge sammen, og at 
han derfor gerne vil være med til at lave en tilbundsgående analyse«, siger Cristina Lage og tilføjer: 
‘Teksten er soleklar - derfor troede jeg på hans indledende formaninger. I dag kan jeg ikke lade 
være med at tænke på, om det var for at få det til at se pænt ud og få os, som har advaret mod en 
privatisering, til at æde det råt«. Helt konkret: Hvad er det, du mener, han lægger mindre vægt på 
nu? ‘Jeg synes, han lægger mindre vægt på, at en privatisering skal være så sikker som muligt - 
altså at TV 2 fortsat vil ligne sig selv. Hans første udmeldinger var meget positive - nu læser jeg i 
denne uge, at et salg nærmest skal ske til højestbydende, men at der skal ske en kompensering for 
public service. Man kan ikke bare sådan værdisætte alt - det handler også om TV 2's måde at 
arbejde på«, siger hun. Derfor frygter Cristina Lage, at ministeren er ved at smide det TV 2, vi 
kender, ud ‘med badevandet«. ‘Det er, som om tempoet for en privatisering betyder mere og mere 
for ministeren for hver dag, der går. Og det forstår jeg overhovedet ikke. Vi risikerer at få en 
møgflade på TV 2, bare fordi en privatisering skal jappes hurtigt igennem”. 
 
Den 28. maj mente hun, at Brian Mikkelsens argumentation for at privatisere TV 2 både manglende 
en kulturpolitisk og en økonomisk begrundelse. I Politiken skrev hun: 
 
“Pinselørdag afleverer kulturministeren her i avisen en kommentar, der ikke kan stå uimodsagt. Det 
er på en måde at gøre grin med seerne at bevare to public service-stationer med så godt som 
identiske programflader, skriver Brian Mikkelsen. En højst overraskende udtalelse, i betragtning af 
at 65 procent af befolkningen er imod en privatisering, hvis det gør tv-fladen mere kommerciel. Og 
i betragtning af at 70 procent af danskerne hver dag vælger at se dansk public service-fjernsyn og er 
tilfredse med det. De fleste seere kan godt se forskel på DR og TV 2, så heller ikke her holder 
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ministerens udtalelse. Når man så betænker, at licensen allerhøjst kan falde 38 øre pr. dag - fra 6,09 
kr. til 5,71 kr., fordi resten er reserveret til DR og TV 2-regionerne - så savner en privatisering ikke 
alene en kulturpolitisk begrundelse, men også en økonomisk”. 
 
Det var udtalelser før forliget blev indgået, bagefter holdt hun stædigt fast i, at det 
udredningsarbejde, der forestod, skulle gennemføres på et kvalificeret niveau. Hermed antydede 
hun, at det nok ikke blev tilfældet, men at regeringen og VKO-flertallet havde besluttet sig for en 
privatisering under alle omstændigheder. 
 
Efter indgåelse af det smalle forlig sagde hun til Morgenavisen Jyllands-Posten: 
 
“[Et bredt forlig] havde gjort os tryggere, men vi må forholde os til den politiske realitet. Nu gælder 
det udredningsarbejdet, der skal sandsynliggøre, om en privatisering er mulig, og jeg vil naturligvis 
følge den proces meget grundigt. Jeg kan kun opfordre til, at man undersøger sagen grundigt også 
med hjælp fra uvildige eksperter. At ministeren i sidste ende træffer afgørelse om privatiseringen, 
giver mig anledning til at følge arbejdet ekstra tæt”.  
 
Lage havde internt beregnet forligets konsekvenser for TV 2/Danmarks økonomi1353, og til 
Berlingske Tidende udtalte hun den 4. juni: 
 
”Jeg mener nemlig ikke, at vi kan levere den programflade, vi gør i dag, uden licensen”. Og hun 
mente, at det ville udredningsarbejdet nok også nå frem til: 
 
[“Danskerne] vil have det, som de får i dag. Derfor kan udredningsarbejdet ikke bare nå frem til, at 
man pludselig kan lave public service for det halve beløb. Det kan ikke lade sig gøre. 
Udredningsarbejdet skal vise, hvordan man kan skaffe penge til at fastholde det nuværende niveau. 
Eller vise, at der ikke er penge nok” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 26. juni 2002). 
 
22.7.3.2. Zulu som betalingskanal 
Efter forligets indgåelse var der således ikke længere tale om medløb, nærmest tvært imod. Cristina 
Lages udtalelser kan næppe have glædet Brian Mikkelsen, hvis han ville privatisere TV 2/Danmark 
under alle omstændigheder. Hans utilfredshed med TV 2’s ledelse blev næppe mindre, da det for 
alvor gik op for ham, at TV 2 Zulu fra årsskiftet ville blive omdannet til en kommerciel kanal med 
abonnementsbetaling. Som sagt var planen meddelt offentligheden i ly af Mikkelsens første udkast 
til mediepolitisk aftale, og den havde derfor ikke fået megen medieomtale (afsnit 22.4.3.2). 
 
De husstande, der var knyttet til fællesantenneanlæg, overså naturligvis ikke, at der i fremtiden 
skulle betales for Zulu, der siden sin fødsel havde været must carry, fordi den var en public service-
kanal. De følte sig snydt, fordi de tidligere var tvunget til at skaffe Zulu plads i deres kabelanlæg, 
som der i forvejen var pres på. Nu skulle Zulu flyttes hen til de frekvenser, der kunne kodes, og det 
ville koste ekstra. 
 
Brian Mikkelsen havde længe holdt sig tavs i sagen. Imidlertid bragte både TvDanmark og 
Viasat/MTG sagen på den politiske dagsorden.  
 

 
1353 Den første beregning findes som “Finansieringsskitse for et privatiseret TV 2”, der er et bidrag til ledergruppens 
Hindsgavl-seminar den 21. maj 2002. Den viser en manko på 400 mio. kr. I FM’s arkiv. Der findes sandsynligvis senere 
beregninger, som jeg ikke har adgang til. 
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Viasat ville ganske simpelt ikke distribuere TV 2 Zulu fra sin satellit til kabelanlæg, når den skulle 
koste ekstra. “Viasats forudsætninger i forhandlingerne har været et ønske om at distribuere en 
kanal, som alle seere allerede har betalt én gang gennem licensen. Zulu er opbygget for 
skatteborgernes og licensbetalernes penge, idet TV2 ikke har præsteret et forretningsmæssigt 
overskud i traditionel forstand, siger Viasats direktør Kim Poder. […]- Det er fuldstændigt 
uforståeligt, at en borgerlig kulturminister og et borgerligt flertal kan gennemtrumfe ekstra 
konkurrenceforvridning til fordel for et statskontrolleret selskab, mener Kim Poder” (Ritzau 26. 
september 19:17). 
 
B.T. samme dag: “TV3 og TvDanmark raser over, at det statsejede TV2 kan gøre TV2 Zulu til 
betalingskanal og få del i den store kabel-afgifts-kage ved at være i TDCs store kabel-pakke - sådan 
uden videre. De undrer sig over at kulturminister Brian Mikkelsen ikke smækker pygmæen over 
fingrene, netop fordi et politisk flertal i Folketinget udenom regeringen er imod at gøre TV2 Zulu til 
betalingskanal. […] Lars Kaspersen, informationschef fra TvDanmark er overrasket over, at 
kulturministeren ikke griber ind. ‘Han kunne have stoppet det, hvis han ville. Men det er blevet en 
dårlig vane at give fordele til TV2, der er en statsejet virksomhed. Vi vil have ligeværdig 
konkurrence”. 
 
Efter disse diskrete opfordringer kom Brian Mikkelsen omsider på banen: 
 
“Kulturminister Brian Mikkelsen er vred over, at TV2 udnytter et smuthul i loven til at gøre TV2 
Zulu til betalingskanal. ‘Det er bondefangeri og misbrug af seeerne’ siger han til B.T. 
Kulturminister Brian Mikkelsen er rasende på TV2. Det er ikke hver dag, man skal opleve en dansk 
kulturminister tale om ‘bonderfangeri’ og ‘misbrug af seerne«. Men det gør han på selveste 
kulturnatten. ‘Jeg forstår, hvis seerne og antenneforeningerne føler sig misbrugt. Jeg synes, det er 
fundamentalt forkert, men lovgivningsmæssigt har jeg umiddelbart ingen mulighed for at gribe ind,’ 
siger Brian Mikkelsen og tilføjer: ‘Det nummer, TV2 har lavet, med at gøre en public service-kanal 
som TV2 Zulu til betalingskanal, er bondefangeri. […] . Samtidig står det fuldstændig i modsætning 
til det, jeg står for som minister, nemlig at seerne skal betale mindre for at se TV,’ siger Brian 
Mikkelsen. […]‘Når TV2 er privatiseret, kan de gøre, hvad de vil, men jeg har sørget for, at det i 
fremtiden ikke vil kunne lade sig gøre for hverken TV2 eller DR, der har haft tilsvarende planer, at 
lave betalingskanaler. Vi må lave et værn for seerne, så de ikke bliver udsat for den slags 
bagholdsangreb igen«, tordner kulturminister Brian Mikkelsen” i B.T. den 12. oktober1354. 
 
Den 14. oktober bragte Jens Rohde en ny kritisk vinkel ind, der kun kunne forværre forholdet 
mellem VKO-flertallet og TV 2’s ledelse. Han sagde: 
 
“‘Hvis Zulu bliver betalingskanal, kan TV 2 umiddelbart blive mere værd, hvis det skal sælges. 
Men TV 2 risikerer også at skabe en situation, hvor kanalen bliver usælgelig,’ påpeger Venstres 
politiske ordfører, Jens Rohde. ‘Der går rygter i branchen om, at visse aktører kunne finde på at 
anlægge sag mod TV2 for konkurrenceforvridning. Og så kan stationen ikke sælges, mens sagen 
kører. Det er en reel trussel. Vi risikerer at få en ny Combus-sag, og det hele kunne ende med, at 
TV2 sælges for en krone. […]  Det har ikke været muligt for B.T. at opklare, hvem der helt konkret 
står bag planerne om et sagsanlæg. Men så vidt vi er orienteret, er et kommende sagsanlæg ved EU-
Domstolen en taktisk manøvre. En øvelse, der reelt skal gøre det umuligt at sælge TV 2. Det 

 
1354 Brian Mikkelsen havde ikke sørget for, at DR og TV 2 ikke kunne lave betalingskanaler i fremtiden. TV 2/Danmark 
startede f.eks. TV 2 Charlie som betalingskanal den 1. oktober 2004. 
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forventes, at EU-Domstolen vil træffe den beslutning, at TV2 Zulu ikke kan kaldes en public 
service-kanal med et programindhold på op til 80 pct. udenlandske serier. Resultatet kan blive en 
tilbagebetaling af det millionbeløb, som 3.000 danske antenneforeninger har investeret i 
antenneanlæg, der kan tage TV2 Zulu. Et beløb som det i givet fald kunne blive pålagt TV 2s nye 
ejere at betale. Med andre ord en politisk stinker” (B. T., den 14. oktober). 
 
22.7.3.3. Mikkelsen & Rohdes modangreb 
På grundlag Lages udtalelser og beslutningen om at omdanne Zulu til betalingskanal følte Brian 
Mikkelsen og Jens Rohde, at Cristina Lage relt forsøgte at hindre salget af TV 2/Danmark. De gik 
derfor direkte efter hende og dele af TV 2’s ledelse.  
 
Berlingske Tidende den 30. oktober 2002: 
 
“Kulturminister Brian Mikkelsen kritiserer TV2s administrerende direktør Cristina Lage for ikke at 
være en konstruktiv medspiller i forbindelse med privatiseringen af TV2. ‘Man må følge op på det, 
et demokratisk system har vedtaget. Det gælder både Cristina Lage og TV2s ledelse, at man må 
honorere de krav, som det politiske system stiller. Og det synes jeg ikke, dele af TV2s ledelse gør i 
dag. Og hvis man ikke føler, man kan honorere de krav, må man sige op. Så nemt er det, ’lyder det 
fra Brian Mikkelsen . […] 
Cristina Lage [har] gentagne gange udtalt, at en privatisering vil betyde, at TV2 vil miste indtægter 
på mindst 200 millioner kroner, og at hun ikke kan se, hvordan det kan undgå at betyde forringelser 
af TV2s flade. ’Det er en socialdemokratisk, bedrevidende holdning, som jeg er dybt uenig i. Og jeg 
vil godt udtrykke forundring over hendes holdning i den her sag, hvor vi som stationens ejer 
oplever, at vi har en direktør, der ikke spiller konstruktivt med i den her proces,’ siger Brian 
Mikkelsen”. 
 
Og samme dag skrev Børsen: 
 
“TV 2's ejer repræsenteret ved kulturminister Brian Mikkelsen (K) har mistet tilliden til centrale 
dele af TV 2's ledelse efter, at den med adm. direktør Cristina Lage og bestyrelsesformand Jens 
Bilgrav-Nielsen i spidsen kraftigt har modarbejdet ejernes ønske om privatisering. Mistilliden er nu 
så stor, at dagene for TV 2's topledelse formentlig er talte. Jens Bilgrav-Nielsen bliver ifølge 
Børsens oplysninger udskiftet som bestyrelsesformand til nytår, og det er sandsynligt, at Cristina 
Lage også står til fyring. Ministeren vil ikke forholde sig til enkeltpersoner, men konstaterer, at han 
er skuffet og mener, at man gået over stregen.[…] ‘Jeg er overrasket og skuffet over den attitude, 
som dele af TV 2-ledelsen har udvist, og jeg har undret mig over, at man har udvist en så fanatisk 
modstand mod et legitimt demokratisk projekt. Jeg synes ikke, det er acceptabelt. Man har lov at 
komme med sine faglige argumenter, men man skal ikke modarbejde ejernes interesser. « ‘Og 
ejerne er staten, i dette tilfælde regeringen, som har støtte fra et flertal i Folketinget,’ siger Brian 
Mikkelsen, der ville have forventet, at der blev spillet med og ikke imod, når ejerne besluttede sig 
for at sælge. […] Hvad vil du gøre ved det? ‘Jeg udnævner en ny bestyrelse pr. 1. januar. En 
bestyrelse, som i stor udstrækning vil være erhvervsorienteret, og hvor der vil være et kulturpolitisk 
islæt. Vi skal markedsorientere TV 2 i den aktuelle privatiseringsproces, og det er vigtigt, vi får folk 
ind, som kan forberede den proces. Det indebærer udskiftninger i bestyrelsen’. […] Brian 
Mikkelsen understreger, at han ikke vil blande sig i, hvem der er direktør for TV 2. ‘Min holdning 
er den, at det er et bestyrelsesansvar at ansætte den daglige ledelse. Det vil jeg ikke blande mig i. 
Men jeg skal nok blande mig i, hvem der skal være bestyrelsesformand,’ siger Mikkelsen”. 
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Politiken bad ministeren om en uddybning af dette usædvanlige angreb. 
 
“Hvorfor kommer kritikken af TV 2's ledelse nu? ‘Fordi det nu handler om at se fremad. Det er 
politisk vedtaget, at TV 2 skal privatiseres, og i et demokratisk samfund må man så forvente, at de, 
som er sat til at drive virksomheden, spiller konstruktivt med. Men dele af TV 2's ledelse kører 
stadig deres dommedagsprofeti af om, at det vil gå dårligt. […] I regeringen opfatter vi det ikke som 
medspil, når man kører rundt med et roadshow, hvor man ikke laver andet end at kigge bagud og 
tale om de fatale konsekvenser, privatiseringen vil få«. […] Hvorfor må Cristina Lage ikke give 
udtryk for sin skepsis? ‘Det må hun også. Men lige nu er der masser, som gerne vil købe TV 2, og 
de har brug for gennemsigtighed og klare svar. De præmisser må ledelsen spille med på. Så kan de 
internt give udtryk for en anden holdning«. Ville det ikke netop være uansvarligt, hvis Lage undlod 
at gøre opmærksom på, at det ifølge hendes beregninger bliver svært at bevare TV 2's 
programflade, når stationen kommer på private hænder? ‘Det kan hun gøre over for sine ejere, det 
er ikke hendes opgave at gå ud og lave road-show på det«. Cristina Lage er ansat af TV 2's 
bestyrelse og ikke af kulturministeren. Har du overhovedet beføjelser til at komme med det angreb? 
‘Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke har angrebet specifikke personer, men dele af TV 
2's ledelse. Jeg synes, Cristina Lage har gjort et glimrende stykke arbejde, hun er en sød, sympatisk 
kvinde. Det er, hvad jeg har at sige«” (31. oktober 2002). 
 
På lederplads fandt Politiken under rubrikken “Stop den mand”, at dette var for meget. “KULTUR-
BRIAN kalder rasende Lages udtalelser for »dommedagsprofetier« og har med sine slet skjulte 
trusler reelt stillet et mistillidsvotum til TV 2's ledelse. Her i avisen nærmer ministeren sig det 
sexistisk nedladende, når han omtaler TV 2's direktør som »en sød og sympatisk kvinde«. Hvad 
bilder han sig ind? Bortset fra pinagtigheden er det, som om kulturministeren har glemt alt om 
armslængdeprincip og programintegritet. Christina Lage er ikke direktør i en privat virksomhed, 
men programansvarlig på en public service-kanal. Og så bør han erindre, at selv Dansk Folkepartis 
medieordfører, Poul Nødgaard, i juni betonede, at et TV 2 på private hænder skal være »mindst« 
lige så god på indholdssiden som nu” (1. november 2002).  
 
Næste dag sluttede Jens Rohde i Morgenavisen Jyllands-Posten op om Brian Mikkelsens kritik: 
 
“‘Cristina Lage tror åbenbart, at hun er ansat i en selvstændig virksomhed, hvor man kan tillade sig 
at underminere sin ejer, staten. Cristina Lage skal spille positivt med, når det en gang er besluttet, at 
TV 2 skal privatiseres.’[Jens Rohde] er også fortørnet over, at Cristina Lage ikke spurgte 
regeringspartierne til råds, da hun sagde, at TV 2 Zulu skulle overgå til at være betalingskanal. 
Trods kritikken vil hverken kulturministeren eller Jens Rohde i Jyllands-Posten agere arbejdsgiver 
over for Cristina Lage og kræve hende fyret. Begge henviser til, at den slags forhold hører til i 
bestyrelsen for TV 2. Til gengæld lægger både Brian Mikkelsen og Jens Rohde op til, at der frem 
mod årsskiftet sker flere udskiftninger i bestyrelsen for TV 2, hvorved støtten til Cristina Lage kan 
forsvinde” (Morgenavisen Jyllands-Posten, 1. november 2002). 
 
Mette Frederiksen var som Politikens leder den 1. november 2002 fortørnet over dette usædvanlige 
personangreb, og hun stillede derfor to § 20-spørgsmål til Kulturministeren i Folketinget: 
 
‘Skal ministerens kritik af TV 2's direktør, Cristina Lage, for ikke at honorere de krav, som det 
politiske system stiller, forstås sådan, at offentlige ledere ikke må kommentere, hvilke konsekvenser 
regeringens politik har for deres respektive virksomheder?’ (Spørgsmål S 467, besvaret 6. 
november 2002). 
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Brian Mikkelsen: “Jeg vil godt indlede med at sige, at offentlige ledere ligesom alle andre personer 
i Danmark selvfølgelig har deres grundlovssikrede ret til at ytre sig. Det er fundamentalt, og det er 
ukrænkeligt for denne regering. Herefter bliver jeg også nødt til at sige helt generelt, at jeg 
forventer, og jeg forudsætter, at de offentlige ledere loyalt bakker op om at udføre deres arbejde i 
overensstemmelse med de politiske beslutninger, der bliver truffet. Det er almindelig kendt, at 
privatisering af TV 2 står højt på denne regerings dagsorden. Det fremgår derfor eksplicit af 
medieaftalen, at TV 2 Danmark skal omdannes til et statsligt aktieselskab med henblik på 
privatisering så hurtigt som muligt i aftaleperioden. Medieaftalen indeholder endvidere en række 
forudsætninger for en sådan privatisering, herunder at det kan sandsynliggøres, at et privatiseret 
selskab vil være i stand til at leve op til public service-forpligtelserne. Det vil sige, at der er truffet 
principiel beslutning om privatisering af TV 2” […]. 
 
Mette Frederiksen (S): “Jeg må forstå ministerens svar sådan, at ministeren nu har ændret sit syn på 
TV 2's ledelses ret til retmæssigt at ytre sig også om TV 2's fremtid, selvfølgelig ikke mindst når 
der er igangsat et udredningsarbejde, som vel er igangsat på baggrund af behovet for faglige 
vurderinger af et eventuelt kommende privatiseret TV 2”. 
 
Kulturministeren (Brian Mikkelsen): “Nu kan jeg bedst lide - regeringen kan bedst lide - at kigge 
fremad. Men vi kan godt kigge lidt tilbage. Det er en ubestridelig kendsgerning, at TV 2's 
administrerende direktør gentagne gange har udtalt sig negativt om privatiseringsprocessen, 
samtidig med at et politisk flertal i Folketinget stræber mod en privatisering, fordi vi vil have lavere 
licens for seerne, fordi vi vil have brudt den blandingsøkonomi, der er mellem licenspenge og 
reklamepenge, og fordi vi vil have gennemsigtighed på medieområdet. […]”. 
 
Mette Frederiksen: “Er det ikke korrekt forstået, at TV 2's bestyrelse i hele 
udredningsarbejdsprocessen selvfølgelig er blevet bedt om at fremkomme med de faglige 
synspunkter, bestyrelsen af mange årsager selvfølgelig måtte have med det indblik og den indsigt, 
de har i stationens almindelige arbejde? Er det ikke korrekt forstået, at man har bedt bestyrelsen om 
at blande sig i debatten og også give en faglig vurdering? Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at 
vi bl.a. fra Socialdemokratiets side er meget skeptiske i forhold til en privatisering af TV 2. Det er 
ikke lykkedes kulturministeren endnu at fremføre ét eneste sammenhængende argument for, hvorfor 
danskerne skulle få bedre tv ud af, at stationen bliver solgt, i øvrigt givetvis til lavestbydende, uden 
et reelt udredningsarbejde - det er vi jo tilskuere til netop nu - at reklamemarkedet bliver givet fri 
osv. Så er det ikke lige præcis de faglige vurderinger, der skal til for eksempelvis at måtte 
overbevise os andre, som har en naturlig skepsis over for en hurtig privatisering af TV 2?”. 
 
Brian Mikkelsen forklarer herefter hvorfor TV 2 skal privatiseres og i et ordvalg, han fremfører fire 
gang i løbet af debatten. Og nu er det langt fra de mere ideelle motiver for et privat TV 2, jeg 
beskrev i kapitel 2: 
 
“Jeg synes nu nok, vi fra regeringens side er kommet med rigtig mange gode argumenter for en 
privatisering: Alle danskere får en lavere licens, vi stopper blandingsøkonomien mellem licens og 
reklamefinansiering, vi får et friere mediemarked, og vi stiller ret skrappe kvalitative krav til det 
nye TV 2, som betyder, at vi måske på nogle områder kan få et bedre TV 2”. 
 
Men TV 2’s ledelse modarbejdede disse mål: 
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“Vi forventer fra regeringens side, ligesom ethvert anstændigt politisk flertal i Folketinget 
selvfølgelig også må forvente det, at offentlige ledere konstruktivt spiller med i den politiske 
proces, og at man ikke har en forudindtaget holdning til det, som et politisk flertal i Folketinget har 
besluttet skal ske. Det er det, vi har været vidne til. Gang på gang har vi set ekspempler på, at man 
fra dele af ledelsens side har advaret kraftigt mod noget, som et politisk flertal i Folketinget gerne 
vil have gennemført”. 
 
Som jeg tidligere citerede, havde Brian Mikkelsen slået fast, at det ikke var ham, der ansatte og 
afskedige TV 2’s administrerende direktør; det var bestyrelsen, og det ville han ikke blande sig i. 
Til gengæld ville han bestemme, hvem der skulle være bestyrelsesformand. 
 
Det fik Mette Frederiksen til at spørge om “hvorvidt vores kulturminister er enig med hr. Poul 
Nødgaard, som er en del af forligskredsen omkring medieforliget, som på et tidspunkt i Berlingske 
Tidende har sagt, at både TV 2's og DR's bestyrelse skal afspejle, at vi nu har et andet 
folketingsflertal. Det er, så vidt jeg er bekendt, en ret ny præcedens for, hvordan bestyrelser 
sammensættes, og hvordan bestyrelser arbejder i Danmark. Det kunne jeg godt tænke mig at høre 
ministerens holdning til”. 
 
Brian Mikkelsen:  “Med hensyn til bestyrelsens sammensætning er det jo et anliggende for 
forligspartierne. Og hvis man havde deltaget i forliget, havde man haft stor indflydelse på, hvem der 
kommer til at sidde i bestyrelsen. Men det er nu altså sådan, at det kun er de tre partier, der deltager 
i medieforliget, som kommer til at afgøre, hvem der kommer til at sidde i bestyrelsen for TV 2 og 
DR”. 
 
Altså en holdning, der er noget forskellig for den, statsminister Poul Schlütter gav udtryk for den 
30. maj 1986, hvor TV 2-loven blev vedtaget (afsnit 10.10) 
 
22.8.3.4. Splittelse i TV 2’s ledelse 
Efter Brian Mikkelsens offentlige angreb på Cristina Lage den 30. oktober, svarede hun igen i 
Ekstra Bladet næste dag: 
 
“- Jeg forstår slet ikke ministerens voldsomme udfald mod mig og resten af ledelsen, siger TV2-
direktør Cristina Lage i dag til Ekstra Bladet. […] - Vi er midt i en undersøgelse af, hvad en 
privatisering vil betyde, og så kommer han med de her angreb. Det fatter jeg ikke. Jeg tog jo 
positivt imod idéen om, at nogen udefra skulle kigge på konsekvenserne af en privatisering, siger 
Cristina Lage med slet skjult undren. - Men er din holdning, at en privatisering vil skade TV2's 
programmer? - Jeg er åben over for den undersøgelse, der er sat i gang. Men jeg har svært ved at se, 
at en privatisering ikke vil skade kvaliteten og programudbuddet. Vi mister 200 millioner i licens, 
og der har været gættet på, at vi kan sælges for alt mellem én og tre milliarder. Og hvis man går ud 
fra, at aktionærerne i et privat firma skal have 15%, så er det mindst 150 millioner oven i, som vi 
mister. Det er mindst 350 millioner, og selv med mere lempelige reklameregler vil så voldsomme 
beløb skade TV2's kvalitet. […] - Det er det, Mikkelsen er blevet sur over, at du siger? - Må jeg 
være fri for de beskyldninger. Det er en del af mit arbejde som direktør i TV2 at lægge de ting frem 
for politikerne i forbindelse med undersøgelsen, hvor vi i øvrigt samarbejder et hundrede procent, 
slutter Christina Lage, der regner med at 'udredningsarbejdet', som undersøgelsen kaldes, er færdig 
med udgangen af november måned” (den 31. oktober). 
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TV 2’s øverste ledelse bestod ud over bestyrelsen med Jens Bilgrav-Nielsen som formand af 
Cristina Lage, økonomidirektør Peter Parbo og salgs- og marketingdirektør Flemming Rasmussen. 
Brian Mikkelsens voldsomme angreb på Lage og hendes stædige fastholden af, at et privat TV 
2/Danmark ville mangle penge til at opfylde forpligtelserne, fik omsider de uenigheder frem i lyset, 
der længe havde været i direktionen. 
 
Børsen kunne den 31. oktober under rubrikken “TV 2-ledelse splittet om privatisering“ bringe 
denne nyhed: 
 
“Udsigten til at privatiseringsmodstanderne i TV 2's top, personificeret ved Jens Bilgrav-Nielsen og 
Cristina Lage er på vej ud af tv-stationen får privatiseringstilhængerne i TV 2-ledelsen frem på 
banen. På spørgsmålet om økonomidirektør Peter Parbo er enig i kulturministerens udtalelser om et 
privatiseret TV 2 siger han. ‘Det er min personlige og private opfattelse, og det fremgår rent faktisk 
af teksten i medieforliget, at processen ender med en hurtig privatisering, og jeg mener, det vil være 
en god løsning for TV 2, hvis vi får få kapitalstærke og investeringsvillige ejere ind. Det siger sig 
selv, at mistede licensindtægter på årligt 200 mio. kr. vil give et problem på bundlinjen på kort sigt. 
Men derefter er jeg overbevist om, at TV 2 vil kunne stå i en stærk position ikke mindst i den 
digitale medieverden,’ siger økonomidirektøren”. 
 
Næste dag var et oprør på vej: 
 
“Kulturminister Brian Mikkelsens mistillidserklæring forleden mod dele af TV 2's top har sat et rent 
opbrud i gang i hele tv-stationens organisation. Dagbladet Børsen har talt med en række 
medlemmer af den 13 personer store ledergruppe, og der er en udbredt støtte til den linje, som 
økonomidirektør Peter Parbo lagde i går. Adm. direktør Cristina Lage synes internt at stå mere og 
mere alene med sin privatiseringsskepsis. Lige nu er stemningen på TV 2 imidlertid så gloende, at 
ingen tør vove pelsen og melde ud med navns nævnelse. Parbos holdning er den modsatte af TV 2's 
officielle. Han mener nemlig, at et privatiseret TV 2 godt kan hænge sammen som forretning 
samtidig med, at man opretholder den nuværende kvalitet. Opbakningen til privatiseringen befinder 
sig på forskellige niveauer. En del er glødende tilhængere, mens andre har den pragmatiske 
holdning, at hvis TV 2 skal privatiseres, så skal det privatiseres. Kun få - hvis nogen overhovedet - 
er direkte privatiseringsmodstandere. ‘Der er et klart flertal i ledergruppen for en privatisering,’ 
siger et af medlemmerne […] Der er en dyb utilfredshed i gruppen med, at der i de seneste måneder 
ikke har været mulighed for at diskutere privatiseringsaspekterne på ledelsesplan i TV 2. Det har 
simpelthen ikke været accepteret, og derfor oplever mange, at man har spillet sig muligheder af 
hænde, som kunne have styrket TV 2 efter en privatisering. Ledergruppen står samlet på andre 
fronter. Det gør den måske i endnu mere udpræget grad ved frygten for, at Peter Parbos udtalelser i 
strid med den officielle linje får konsekvenser for økonomidirektørens ansættelse på TV 2. Der er 
udbredte spekulationer om, hvorvidt bestyrelsesformand Jens Bilgrav-Nielsen her to måneder før 
udløbet af sin formandsperiode kan finde på at smide Peter Parbo på porten. Det er kendt, at Bilgrav 
har været stærkt optaget af at sikre en enighed udadtil omkring TV 2's modstand over for 
privatiseringen, og at kritikere af den linje har fået lodrette ordrer om at klappe i. […] Hvis Bilgrav 
skulle finde på at fyre Peter Parbo for at have trodset ordren, er ledergruppen klar til at gå i 
konfrontation. ‘Hvis han bliver fyret, er vi tæt på sort skærm, ’lyder det fra én af ledergruppens 
medlemmer”. 
 
Konflikten blev dog afværget i sidste øjeblik, hvad Børsen, der åbenbart havde gode, centralt 
placerede kilder, kunne fortælle den 4. november 2002: 
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“Risikoen for en palads-revolution i ledergruppen på TV 2 fik i fredags tv-stationens 
bestyrelsesformand, Jens Bilgrav-Nielsen, til at trække en truende afskedigelse af TV 2's 
økonomidirektør, Peter Parbo tilbage. Jens Bilgrav-Nielsen viftede med en fyreseddel efter, at 
Parbo i torsdags til Børsen lancerede sin positive indstilling til privatiseringen, hvilket er stik imod 
TV 2's officielle linje. [..] Fyresedlen blev efter alt at dømme undgået ved, at Bilgrav blev mødt af 
en enig ledergruppe, der ikke ville finde sig i en fyring. Store dele truede endda med opsigelser og 
sort skærm, hvis der blev ‘krummet et hår på Peter Parbos hoved«, som et af medlemmerne 
udtrykker det. ‘Bilgrav blev bragt til fornuft blandt andet af ledergruppens udmelding, men han 
skulle samtidig redde sit eget og Cristinas ansigt,’siger et andet medlem af ledergruppen. Derfor 
blev der indgået et forlig mellem Peter Parbo og Jens Bilgrav-Nielsen. Parbo skulle skrive under på 
en pressemeddelelse, hvor han udtrykker sin støtte til Cristina Lages lederskab af tv-stationen. 
Økonomidirektøren beklager i meddelelsen også den ballade, som hans udtalelser har skabt. […] 
Ifølge en iagttager har Peter Parbo opnået, hvad han ville. Han har fået offentliggjort, at hans 
mening om privatiseringsspørgsmålet ikke er identisk med topledelsens. Samtidig har han bragt sig 
selv i spil som en efterfølger, hvis Cristina Lage efter nytår bliver afsat af en ny bestyrelse, som 
ifølge kulturminister Brian Mikkelsen (K) skal have en mere markedsorienteret profil end i dag”. 
 
Herefter var det blot at vente på Kulturministerens udnævnelse af den nye bestyrelse.  
 
22.7.3.5. Ny bestyrelse for TV 2 
Den 20. december 2002 udsendte Kulturministeriet denne pressemeddelelse: 
 
“Kulturminister Brian Mikkelsen har udpeget en ny bestyrelse for TV 2/Danmark. 
Den nye bestyrelse skal som TV 2's øverste ledelse deltage aktivt i det forestående analysearbejde 
af TV 2's økonomi med henblik på privatisering, som er en del af den nye medieaftale. Den nye 
bestyrelse består af: 
 
• Formand Erik Ross Pedersen, cand. jur., seniorkonsulent i organisationen Danske Byggeri. 
• Næstformand Christian Scherfig, cand. jur., advokat og partner i Advokataktieselskabet Lindh 
Stabell Horten.  
• Peter Bo Bendixen, Kgl. solodanser ved Den Kgl. Ballet. 
• Arne Bang Mikkelsen, adm. dir. for Bella Center, Bella Center Services og Forum København 
Aps.  
• Jess Myrthu, konsulent og direktør for Jøp, Ove & Myrthu A/S.  
• Erik Werlauff, dr. jur., professor på Aalborg Universitet.  
• Ulla Dahlerup, journalist og forfatter af en række debatbøger.  
• Gina Øbakke, tidligere borgmester (S) og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns 
Kommune.  
• Niels Brinch, journalist - udpeget af medarbejderne”. 
 
Bestyrelsen holdt sit første møde den 16. januar 2003.  Inden mødet var slut udsendte Ritzau dette 
telegram: 
 
“TV 2's administrerende direktør, Cristina Lage, fratræder med øjeblikkelig virkning. Hun afløses 
af den hidtidige økonomidirektør Peter Parbo. Det oplyser TV 2. 
Cristina Lage har meddelt den nyvalgte bestyrelse for TV 2, at hun ønsker at fratræde. Hun har 
tidligere udtrykt betydelig skepsis over for en række elementer i planerne om at privatisere og sælge 
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TV 2, hvilket førte til verbale sammenstød med kulturminister Brian Mikkelsen (K). Direktørens 
beslutning om at fratræde er truffet efter drøftelser mellem hende og det nye formandskab, der 
består af Erik Ross Pedersen og Christian Scherfig. - Jeg har forelagt et forslag til ændringer i TV 
2's ledelse, men det ønskede formandskabet ikke at acceptere, siger Cristina Lage. Bestyrelsen har 
besluttet at udnævne TV 2's hidtidige økonomidirektør, Peter Parbo, til administrerende direktør. 
Aftalen er ikke konkret tidsbestemt, men løber dog kun, indtil TV 2 er solgt. Peter Parbo har 
accepteret at tiltræde øjeblikkeligt” (Ritzau den 16. januar 2003, 11:11). 
 
Ifølge Ritzau og flere dagblade1355 skulle de foreslåede ændringer især bestå i, at Peter Parbo blev 
fyret, og da Lage herved tvang bestyrelsen til at vælge hende og den privatiseringsskeptiske linje 
eller Parbo og hans positive linje, var valget klart: Cristina Lage måtte forlade Kvægtorvet. “Sagen 
var jo afgjort, da hun ikke kunne få det, som hun ville. Hun er stoppet øjeblikkeligt, og Peter Parbo 
er tiltrådt”, sagde den nye bestyrelsesformand Erik Ross Pedersen til Morgenavisen Jyllands-Posten 
den 17. januar. 
 
At Cristina Lage gik fra stillingen som administrerende direktør var ikke uventet. Parbo havde ikke 
alene opbakning fra den bestyrelse, der udtrykkeligt var udpeget til at gennemføre et salg af TV 2, 
også den magtfulde ledergruppe på et dusin personer havde valgt side til fordel for Peter Parbo, da 
den interne konflikt kulminerede i starten af november 20021356. 
 
Reaktionerne på Lages afgang blev voldsomme. Politiken kaldte Lages afgang for “en fyring” og 
fandt, at det var “en politisk magtdemonstration fra en kulturminister, der ikke kan leve med, at 
direktøren har gjort opmærksom på de åbenbare problemer, en privatisering rummer. Ved at gøre 
opmærksom på det langt ringere danske tv-udbud, som en privatisering kunne medføre, har Cristina 
Lage passet sit arbejde som leder af en public service-kanal. Nu har kulturminister Brian Mikkelsen 
via sine to håndgangne mænd i bestyrelsen en pensioneret entreprenør og en ung erhvervsadvokat 
lukket munden på hende. Hverken statsministeren eller Folketinget burde kunne leve med den 
ubehagelige duft af Berlusconi, som dette politiske medieindgreb efterlader” (den 17. januar 2003). 
 
En sådan mistanke ville Brian Mikkelsen og Jens Rohde ikke have siddende på sig, men andre var 
enige med Tøger Seidenfaden, der havde skrevet Politikens leder. Ritzau samlede debatten op den 
17. januar tidligt om morgenen: 
 
“Selv om kulturminister Brian Mikkelsen (K) tidligere offentligt har kritiseret "dele af TV2-
ledelsen", havde han torsdag kun en kort skriftlig kommentar til Cristina Lages afgang, hvori han 
"tog beslutningen fra TV2's ledelse til efterretning". Til gengæld mere end antyder flere 
medieforskere, at der er tale om en politisk fyring. Medieforsker Frands Mortensen, Århus 
Universitet, mener, at der er tale om en usædvanlig politisk brutalitet. - Jeg synes, det er meget, 
meget ærgerligt, at man i Danmark har fået en kulturminister, der i den grad ikke har respekt for 
almindelig borgerlig anstændighed, siger han. Hans kollega fra Københavns Universitet, Henrik 
Søndergaard, siger til Politiken fredag, at "Brian Mikkelsen lige så godt kunne have sagt, at han 
gerne ville af med hende". Samtidig udtaler tidligere TV2-direktør Jørgen Flindt Pedersen, at "man 
ikke kan få anden tanke, end at afgangen har noget at gøre med hendes skepsis", og tidligere 

 
1355 Ritzau den 16. januar 16:14, Politiken den 17. januar, Morgenavisen Jyllands-Posten den 18. januar,  
1356 Ekstra Bladet den 17. januar 2003. Ledergruppe bestod ifølge Børsen den 4. november 2002 af “programchef Bo 
Damgaard, nyhedschef Jens Gaardbo, sportschef Morten Stig Christensen, chefen for TV 2/Interaktiv Rune Bech, 
projektchef Nic Holten-Andersen, teknisk chef Lars Esben Hansen, informationschef Lasse Bjerre, økonomichef 
Flemming Kjær Hansen, programplanchef Henrik Ravn samt Zulu-chef Keld Reinicke”. 
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bestyrelsesformand Lone Kühlmann siger, at "alle der udtaler, at en privatisering ikke går ud over 
programindholdet, er enten naive, løgnagtige eller taler mod bedre vidende". Venstres 
mediepolitiske ordfører, Jens Rohde, afviser imidlertid enhver snak om, at Cristina Lage skulle 
være blevet presset til at forlade direktørjobbet i TV2. - Cristina Lage har været en særdeles aktiv 
spiller i den offentlige debat, og når man stikker hovedet ud af vinduet og siger sin mening, så må 
man også påregne, at andre vil gøre det samme, siger Jens Rohde, som ikke kan se nogen 
forbindelse mellem tidligere verbale slagsmål mellem Lage og Brian Mikkelsen og Cristina Lages 
beslutning om at gå” (Ritzau den 17. januar 03:50). 
 
Flere andre mente derimod, at Cristina Lages afgang var uundgåelig og konstruktiv. Morgenavisen 
Jyllands-Posten på lederplads: 
 
“INGEN, der har fulgt udviklingen i TV 2, kan påstå sig overraskede over, at Cristina Lage torsdag 
måtte rydde sit skrivebord og forlade posten som administrerende direktør. Sikkert i den bedste 
mening har hun gennem det seneste år demonstreret stadig større loyalitetsproblemer i forhold til 
kulturministeren, der administrerer det statslige ejerskab af den Odense-baserede TV-station. På det 
første møde med den bestyrelse, der tiltrådte ved årsskiftet, valgte Cristina Lage at tage 
konfrontationen. Gennem længere tid er uenigheden mellem hende og økonomidirektør Peter Parbo 
vokset. Parbo har loyalt støttet et folketingsflertals ambitioner om at privatisere TV 2. Cristina Lage 
har modsat udtrykt sin skepsis. Bestyrelsen blev tvunget til at træffe et valg og fravalgte Cristina 
Lage, hvilket straks af nogle blev udlagt som en politisk fyring. Men kendsgerningen er såmænd 
den enkle, at hun gav bestyrelsen et ultimatum, som den ikke ville tolerere. Længere er den sag 
ikke” (den 18. januar 2003). 
 
B.T.’s Erik Meier Carlsen fandt fyringen konstruktiv: “Det er en fordel, at TV2 nu har en enig og 
målbevidst ledelse, der ser den nye politiske og mediemæssige situation i øjnene. Det danske 
medielandskab ændres drastisk. De fleste aviser er i økonomisk og oplagsmæssig krise. Nye 
fusioner har overrumplet. Nye investorer er trængt ind på det danske marked. Skal vi bevare og 
udvikle en mediesektor med bred forankring i en dansk politisk og kulturel virkelighed, skal der 
tænkes offensivt og konstruktivt. Salget af TV2 vil være en nøglefaktor i denne proces. Der er brug 
for, at alle politiske kræfter samles om opgaven” (B.T., den 18. januar 2003). 
 
Morgenavisen Jyllands-Posten spurgte til om den nye bestyrelse kunne og skulle samarbejde med 
Kulturminister Brian Mikkelsen, og Ross Pedersen svarede: 
 
“Vi skal nu i en drøftelse med Kulturministeriet blive enige om den public servicekontrakt, der skal 
gælde for TV 2. Her er det givet, at vi skal forhandle - og meget tæt for øvrigt. Og så vil jeg godt 
sige, at forholdet mellem TV 2's bestyrelse og Kulturministeriet er meget enkelt: Der er én ejer af 
TV 2, nemlig staten, repræsenteret ved Kulturministeriet. Så der kan ikke være en konflikt mellem 
Kulturministeriet og bestyrelsen. Vi er jo ejerens bestyrelse“ (den 18. januar).  
 
Og til Berlingske Tidende havde han dagen i forvejen sagt: “Den tvivl , der kunne have været om 
privatiserings-målet på grund af de tidligere signaler, er nu helt væk. Det er tilfredsstillende, for vi 
har ikke længere råd til den slags debatter og usikkerhed. Det er vigtigt, at omverdenen ikke er i 
tvivl om retningen for TV 2 - at vi vil privatisere, men først skal have vilkårene tilrettelagt”.  
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TV 2 var kommet fri af endnu et farligt skær og lå nu på støt kurs mod privatiseringskajen i 
Frederiksholms Kanal1357  
 
22.7.4. Åbningsskrivelsen den 21. januar 2003 
Fem dage efter, den nye bestyrelse og direktion var trådt i funktion, holdt EU-Kommissionen den 
21. januar 2003 sit sædvanlige tirsdagsmøde og besluttede her at åbne “Den formelle 
undersøgelsesprocedure” imod Danmark angående “statsfinansiering af det offentlige danske tv-
selskab TV2 med licensmidler og andre foranstaltninger”. 
 
Kommissionen skrev i Åbningsskrivelsen: 
 
“Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter gennemgang af de oplysninger, de 
danske myndigheder har fremsendt angående de ovennævnte foranstaltninger, har besluttet at 
indlede proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2” (pkt. 1). 
 
Herefter redegjorde Kommissionen for de kontakter den dels havde haft med klageren TvDanmark, 
og med de danske myndigheder, jfr. afsnit 21.4.3.5-8. Heraf fremgik det, at der ved flere lejligheder 
havde været forhandlinger mellem de danske myndigheder og Kommissionen, siden denne den 5. 
juni 2002 havde henvendt sig første gang. De danske myndigheder havde dog aldrig oplyst over for 
offentligheden, hvordan denne sag udviklede sig, og først nu fortalte departementschef i 
Kulturministeriet Karoline Prien Kjeldsen, at Kommissionen “over efteråret [har] stillet os nogle 
skriftlige spørgsmål” (Ritzau den 21. januar 2003, 18:25).  
 
Pressemeddelelsen, der fulgte med Kommissionens Beslutning, gengav hovedindholdet således: 
 
“Kommissionen har i dag besluttet at iværksætte en undersøgelse af den danske stats finansiering af 
det offentlige tv-selskab TV2. Undersøgelsen skal dække årene 1995-2002. Kommissionen har 
draget den foreløbige konklusion, at den danske stat overkompenserede TV2 for 
nettomeromkostningerne ved at tilvejebringe tjenester af almen interesse. Overkompenseringen 
anslås til et beløb på 87,8 mio. EUR. Der er desuden tegn på, at TV2 brugte denne 
overkompensering fra staten til at krydssubsidiere sine reklameaktiviteter. Kommissionen vil se 
nærmere på, om de priser, TV2 beregner sig for reklamer, er lavere end dem, en effektiv 
kommerciel operatør ville være nødt til at anvende for at få sine omkostninger dækket ind. 
 
Den danske stat yder TV2 kompensation for stationens tilvejebringelse af et bredt 
udsnit af programmer og tjenester til den danske befolkning. Staten betragter dette 
som en opgave af almen interesse. Som modydelse herfor har TV2 af staten fået 
adskillige økonomiske fordele, som kommercielle tv-stationer ikke nyder godt af: 
a) tilførsel af licensmidler opkrævet af en offentlig institution, b) tilførsel af midler fra 
TV2-Fonden og Radiofonden, c) fritagelse for betaling af selskabsskat, d) rente- og 
afdragsfrie etableringslån, e) statsgaranti for driftslån og f) vederlagsfri rådighed over 
landsdækkende sendemulighed […]” (IP/03/91 af 21. januar 2003, jeg fremhæver). 
 
Jeg bemærker, at Kommissionen omtaler den danske stats finansiering af TV 2 som 
“kompensation” og at TV 2 har modtaget “en modydelse” for levering af public service 

 
1357 Jfr. Brian Mikkelsens udsagn i afsnit 22.4. 
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brodcasting. Dette er i overensstemmelse med Ferring-dommen, jfr. afsnit 19.1, hvad der var EF-
Domstolens tolkning på dette tidspunkt. Men som omtalt i afsnit 21.1-2, var der sået tvivl om denne 
doms indhold, og Kommissionen havde flere gange meddelt, at den så sig ude af stand til at træffe 
beslutninger om principper for statslig finansiering af tjenester af almindelig økonomisk interesse 
(jfr. afsnit 21.1). 
 
Kulturminister Brian Mikkelsen havde ikke set selve Åbningsskrivelsen, men på baggrund af 
pressemeddelelsen ville han alligevel godt forholde sig til relationen mellem Kommissionens 
undersøgelse og privatiseringen af TV 2. Først beroligede han som vanligt: “En fremtidig privat 
køber af TV 2 kommer ikke til at hænge på en eventuel tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Det vil 
regeringen sikre, fremgår det af en meddelelse fra kulturminister Brian Mikkelsen”.  Undersøgelsen 
vil heller ikke kolliderer med regeringens planer om at privatisere TV 2. Tværtimod. “- Som sagen 
er oplyst gennem Kommissionens pressemeddelelse, er det min opfattelse, at den klart understøtter 
regeringens ønske om at privatisere TV 2 og lade stationen operere på det frie marked. Den 
blandingsfinansiering, som TV 2 hidtil har levet af, er ikke hensigtsmæssig [1358]. Derfor fortsætter 
vi naturligvis med at gennemføre planerne om at omdanne TV 2 til et statsligt aktieselskab med 
henblik på privatisering, siger Mikkelsen. […]. Han glæder sig […] over, at EU-Kommissionen 
tidligere har tilkendegivet, at en undersøgelse foretages så hurtigt som muligt, så den ikke forsinker 
planerne for TV 2” (Ritzau, den 22. januar 14:43)1359. 
 
Enkelte politiske partier vovede også en kommentar: 
 
Elsebeth Gerne Nielsen mente, at der er lavet så mange undersøgelser af TV 2's omgang med 
licensmidler, at det vil være spild af penge at gennemføre flere. “Hvis man bruger sin sunde fornuft 
kan enhver se, at det ikke er mange licensmidler, som TV 2 har fået i forhold til det, som kanalen 
laver som public-service aktiviteter,’ siger hun til Morgnavisen Jyllands-Posten den 23. januar1360.  
 
Jytte Wittrock anlagde en noget anderledes linje, idet hun rettede en betinget kritik imod TV 2’s 
ledelse: “Hvis EU-Kommisionen har ret i, at TV 2 har kanaliseret offentlige støttekroner over i 
kommercielle aktiviteter, har TV 2 misbrugt Folketingets tillid, fordi det er helt i strid med 
intentionerne” (ib.).  
 
Dansk Folkepartis mediepolitiske ordfører, Poul Nødgaard, tog EU-Kommissionens anklager med 
sindsro og forudså, at de 650 mio. kr. aldrig vil blive betalt tilbage. “Man kan ikke plukke håret af 
en skaldet. Pengene er blevet brugt gennem årene, og man kan ikke komme nu, når TV 2 har kørt 

 
1358 Om ordningen er “hensigtsmæssig”, er en  politisk vurdering. Men at den skulle være “ulovlig”, er ikke til 
diskussion, hvis støtteordningen ikke er notificeret, og det er en statsstøtteordning. Brian Mikkelsen har ikke fået den 
optimale støtte fra alle dele af embedsværket. Kulturministeriets departementschef Karoline Prien Kjeldsen, ministerens 
nærmeste rådgiver, udtalte den 22. januar i Berlingske Tidende: “Blandingsøkonomien mellem licens og annoncer får 
åbenbart EU-Kommissionen til at sige, at der er tale om ulovlig statsstøtte. Men konstruktionen har eksisteret i mange 
år, uden at de har rejst en sådan sag”. Også hendes sidste sætning rummer en misforståelse, idet Kommissionens 
passivitet ikke gør en ordning lovlig eller forenelig. Til Ritzau udtaler hun den 21. januar: “Ifølge vores 
underhåndskontakter med EU-Kommissionen er der intet, der tyder på, at vi ikke kan holde tidsplanen for 
privatiseringen, siger hun. Regeringen sigter mod at afslutte privatiseringen inden for højst to år. Kommissionen skulle 
gerne have afsluttet sin undersøgelse inden da, og en eventuel tilbagebetaling vil så blive fratrukket den pris, en privat 
køber skal betale for statens TV2-aktier” (18:25). 
1359 Se også Kulturministeriets pressemeddelelse den 22. januar 2003: “EU-STATSSTØTTESAG OM TV 2-
FINANSIERING” på ministeriets hjemmeside under Pressemeddelelser for 2003. 
1360 Det er ikke kun licensen, der har finansieret TV 2’s public service-ydelser. 
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under skiftende regeringer og kulturministre, og kræve penge tilbage. TV 2 har ingen formue” 
(ib.)1361. 
 
De potentielle køberne lod sig ikke afskrække, men forudså at processen kunne føre til en lavere 
salgspris. Joachim Malling, Det berlingske Officin, og Lars Munch fra JP/Politiken sagde 
samstemmende til Morgenavisen Jyllands-Posten: 
 
“Vi er stadig interesseret i at købe TV 2, men det er klart, at vi nøje vil følge udfaldet af 
undersøgelsen. Vores forventning er, at eventuelle tilbagebetalinger til staten må få indflydelse på 
handelsprisen, så køberen bliver kompenseret for en lavere værdi. Det er jo trods alt historiske 
forhold, der ikke har noget at gøre med den fremadrettede drift” (Malling). 
 
“Undersøgelsen gør ikke vores interesse mindre, men det er klart, at prisen skal justeres i forhold til 
den risiko, man løber her. I det hele taget må prisen være en funktion af de betingelser, der bliver 
sat fra politisk hold, sådan at en høj grad af usikkerhed og mange begrænsninger i forhold til den 
private ejers handlefrihed resulterer i en lavere handelspris” (Munch). 
 
Konkurrenterne var glade. “Hos de to kommercielle tv-stationer TV3 og TvDanmark kommer 
udmeldingen fra EU-kommissionen som en gave fra himlen. De afsendte for over to år siden en 
klage til kommissionen, hvor de blandt andet påpeger, at TV 2 med både reklameindtægter og ikke 
mindst licensmidler i ryggen kan sælge annoncer til langt billigere, end hvad en rent kommercielt 
drevet tv-station kan tillade sig. ‘Vi er meget tilfredse. Det eneste, vi ønsker, er fair konkurrence. 
Det mener vi ikke, at der har været«, siger informationschef Niels Jørgen Langkilde fra TV3. 
Samme glade kommentar lyder fra TvDanmark” (Politiken den 22. januar). 
  
Eneste havkat i hyttefadet var Peter Vesterdorf. Han mente, at Kommissionen havde ret i sin 
foreløbige opfattelse, og at Danmark havde en dårlig sag. Derfor anbefalede han regeringen hurtigt 
at få en afklaring med Kommissionen i stedet for at trække sagen i langdrag. Næsten profetisk 
sagde han: “Hvis sagen skal for EF-domstolen kan der gå op til to år, inden den er færdig, og det 
kan ikke undgå at få betydning for TV 2s fremtidige status og derved også for betalingen for TV 2. 
Man må sige, at den uvished, der ligger i den her sag, gør, at det er et meget ubehageligt tidspunkt 
at privatisere i”.  
 
Brian Mikkelsens løfte om, at et tilbagebetalingskrav ikke skulle belaste en fremtidig køber, fandt 
han overilet. “‘Det er ikke uden videre sådan, at man kan friholde køberen fra en sag, når man er 
oppe imod EU. En én gang ydet statsstøtte til en statsvirksomhed kan ikke lige elegant gå over til en 
privat virksomhed. Så skal prisen afspejle det. Den samlede transaktion vil blive nøje gransket - at 
den ikke er for lav, så man kommer ud for et tilbagebetalingskrav” (Berlingske Tidende den 23. 
januar 2003). 
 
Jeg skal ikke i detaljer forholde mig til det korrekte eller realistiske i disse udsagn, men blot henvise 
til min analyse af Åbningsskrivelsen i afsnit 21.4.4. 
 
Jeg går videre i det kronologiske forløb, nemlig til den 20. februar 2003. 
 
22.7.5. Rapporterne fra PricewaterhouseCoopers og Danske Bank 

 
1361 TV 2’s frie egenkapital var 1. januar 2002 på 478,5 mio. kr. Se TV 2 Årsrapport 2002, s. 33.  
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Ifølge Kulturministeriet og dateringerne på rapporterne afleverede PricewaterhouseCoopers (PWC) 
og Danske Bank deres rapporter den 20. februar 2003. Danske Banks hedder “Foranalyse 
vedrørende privatisering af TV 2/Danmark” og er på 161 sider. PWC’s har titlen “Redegørelse 
vedrørende omdannelse af TV 2/Danmark til aktieselskab” og er på 14 sider1362. Ministeren og 
forligspartiernes medieordførere må have været nogle rigtige hurtiglæsere, for allerede samme 
aften, den 20. februar havde de gennemskuet rapporternes argumentation, og de indgik derefter den 
endelig aftale om at privatisere TV 2/Danmark1363. Næste formiddag udsendte de en fælles 
pressemeddelelse, hvori det bl.a. stod: 
 
”’Rapporterne sandsynliggør, at et privatiseret TV 2 vil være i stand til at leve op til fastsatte public 
serviceforpligtelser, også selv om licensen til TV 2 falder bort. Det er samtidig vurderingen, at en 
privatisering ikke mindst på sigt vil være til fordel for TV 2 og ikke mindst seerne, der også i 
fremtiden vil være sikret en god og bred dækning af bl.a. nyheder, danske film, sport og 
underholdning. Vi finder derfor, at grundlaget for at gå videre med privatiseringsprocessen er til 
stede’, udtaler regeringspartierne og Dansk Folkeparti”. 
 
I det følgende ser jeg nærmere på de konklusioner, de offentliggjorte rapporterne rummer1364. Jeg 
forholdet mig ikke til, om rapporterne rummer “korrekte” oplysninger, men tager deres tal og 
vurderingen på ordet1365. Jeg skønner, at det i vurderingen af deres mediepolitiske betydning er det 
rigtigste, idet ingen af forligspartierne har haft mulighed for at gå bag om tallene i de færdige 
rapporter. Ministeriernes embedsmænd og Kammeradvokaten sad i styregruppen og havde løbende 
haft adgang til delrapporter, hvad VKO-partiernes medieordførere også havde, modsat 
oppositionens (jfr. Nødgaards udsagn ved andenbehandlingen af L 40, afsnit 22.7.2.7).  
 
22.7.5.1. Reklameindtægterne 

 
1362 De findes på kulturministeriets hjemmeside med publikationer for 2003 
http://kum.dk/Servicemenu/Publikationer/2003/. På http://kum.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2003/Februar/ 
findes også et resumé af Danske Banks rapport på 11 sider. 
1363 Ritzaus Bureau, den 21. februar 2003 15:42. 
1364 Ud over de offentliggjorte rapporter findes nogle fortrolige arbejdsnotater, som forligskredsen har haft adgang til, 
men som jeg ikke kender. Jfr. Danske Banks rapport s. 6: “Foranalysen er opdelt i otte afsnit samt et bilag. Herudover 
er udarbejdet en række fortrolige arbejdsnotater, der vedrører detaljerede vurderinger af TV 2, samt vurderinger af 
købere og salgsværdi”. Det eneste, jeg har kunnet finde om dette, er Ritzaus omtale den 21. februar kl. 15:42: “Ifølge 
Ritzaus oplysninger har konsulentfirmaerne analyseret sig frem til, at op til 15 fortrinsvis nordiske medievirksomheder 
er interesserede. De to konsulentfirmaer har i forbindelse med arbejdet interviewet en lang række af de potentielle 
købere. Herefter er køberne blevet sorteret i to grupper med de mest oplagte købere i gruppe 1 og de mere tvivlsomme i 
gruppe 2. I hver af de to grupper nævnes seks til otte navne. Kulturministeriet holder af konkurrencehensyn navnene 
ude af den offentlige del af rapporterne. De to konsulentfirmaer gætter i rapporterne også på, hvad staten kan ende med 
at tjene på TV2-salget, men også det holdes af konkurrencehensyn hemmeligt. - Der er også skitseret en mulig 
salgspris, men den vil vi ikke sige noget om endnu. Vi har ansvaret for at forvalte statens penge bedst muligt. Derfor 
kan vi heller ikke på forhånd sige, hvad noget skal koste. Dog vil jeg sige, at den faktisk er på et højere niveau, end vi 
oprindeligt havde forestillet os, siger kulturministeren”. 
1365 Danske Bank har selv taget omfattende forbehold over for rigtigheden af informationerne. “Denne præsentation 
(”Præsentationen”) er udarbejdet af Danske Bank A/S (”Danske Bank”) til Kulturministeriet på grundlag af information 
fra Kulturministeriet, Kulturministeriets øvrige rådgivere, TV 2/DANMARK og offentligt tilgængelige oplysninger 
vedrørende TV 2/DANMARK (“Informationsmateriale”).  […] Danske Bank har ikke selvstændigt foretaget 
verifikation af indholdet af Informationsmaterialet, men har forudsat dette korrekt, fyldestgørende og retvisende i alle 
væsentlige henseender. […] De i Præsentationen indeholdte vurderinger er efter Danske Banks opfattelse baseret 
på ”best practice” inden for virksomhedsvurderinger […]. Vurderingerne i Præsentationen indeholder subjektive 
elementer og er baseret på Danske Banks bedste skøn med udgangspunkt i Informationsmaterialet” (s. 2 i Foranalysen).  
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Når TV 2/Danmarks økonomiske fremtid skal vurderes, er et skøn over reklameindtægterne et af de 
helt afgørende elementer, jfr. de beregninger, der tidligere er omtalt i afhandlingen, og som blev 
udført i 1995 (afsnit 13.16.1), i 1997 (afsnit 17.12.) og i 1999 (afsnit 18.9.1). PWC havde som 
udgangspunkt anmodet professor Frands Mortensen om at gennemføre en ny analyse via den 
metode, der var skabt i Medieudvalgets Regnegruppe i 1995, og som var anvendt i 1999-
analysen1366. PWC havde senere korrigeret Mortensens analyse efter firmaets eget skøn og 
drøftelser med TV 2’s ledelse (s. 6). Danske Bank havde selv udført en analyse via metoder, der 
ikke er oplyst1367. Rapporter skriver herom: “Det skal bemærkes, at fremskrivningerne er baseret på 
en lang række forudsætninger, som er behæftet med en række risici og usikkerheder. De aktuelle 
fremtidige resultater kan således variere betydeligt fra forventningerne bl.a. som følge af ændringer 
i det underliggende TV-reklamemarked. Danske Bank indestår ikke for at de skønnede 
fremskrivninger realiseres. Fremskrivningerne for perioden 2003 – 2007 er forelagt og gennemgået 
med direktionen i TV 2” (s. 87).  Den direktion, der nu helhjertet støttede en privatisering. 
 
I de tabeller med beregnede indtægter, der findes i begge rapporter, er abonnementsindtægter fra 
TV 2 Zulu slået sammen med reklameindtægterne. Jeg har ikke direkte adgang til hvilke 
abonnementsindtægter, der er indgået, men via Aktstykke § 21, nr. 102, 2002-03 vedtaget 9. april 
2003 kan de beregnes. Aktstykket indeholder en reduktion af TV 2/Danmarks’s licens som en 
“straf” for Zulu’s omdannelse til abonnementsfinansieret kanal (jfr. afsnit 22.7.3.2). Ved at 
fratrække den nye licens til TV 2/Danmark fra den gamle fremkommer indtægterne fra Zulu. De er i 
perioden 2003-2006 henholdsvis 45 mio. kr., 70 mio. kr., 80 mio. kr. og 95 mio. kr. 
 
Danske Bank opstillede denne prognose for TV 2/Danmarks indtægter: 
 
Tabel 22.5. TV 2/Danmarks indtægter i mio. kr. i 2001-2007 ifølge tabeller på side 88-89 
 
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 
Reklame og abonnement  1071 1084 1143 1248 1347 1439 1516 
Licens    537 559 195 110 0 0 0 
Indtægter i alt   1608 1643 1338 1358 1347 1439 1516 
Vækst i %   -1,8 2,2 -18,5 1,5 -0,8 6,8 5,4 
Resultat før skat   61 35 42 0 19 49 123 
 
Det store dyk i indtægter 2003 skyldes omlægning af tilskud til TV 2-regionerne, der herefter fik 
licens uden om TV 2/Danmark. I 2004 er regnet med halv licens, da privatiseringen er forudsat 
gennemføret pr. 1. januar 2004. 
 
Det interessante er, at der regnes med betydelige procentuelle stigninger i indkomsterne i 2006 og 
2007. Det er stigninger, der ikke kan stamme fra Zulu’s abonnementsindtægter, jfr. ovenfor. Og det 
er også langt fra de resultater, der blev beregnet for 2001-2005. Det kunne forligspartier godt have 
studset over, da der ikke findes nogle nærmere oplysninger om, hvorfor det i 2006-07 skulle gå så 
godt for det private TV 2 A/S. 
 
PWC har denne opstilling for et privat TV 2/Danmark: 

 
1366 Frands Mortensen: “TV 2-koncernens mulige TV-reklameindtægter 2003-2007. Prognose udarbejdet for 
PricewaterhouseCoopers. November 2002”. I FM’s arkiv. 
1367 Både PWC og Danske Bank skønner reklameindtægterne i 2003-2006 højere end Mortensen. PWC er samlet 703 
mio. kr. højere, Danske Bank 578 mio. kr. 
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Tabel 22.6. TV 2/Danmarks resultater i mio. kr. i 2003-2007 ifølge PWC’s tabel 1 og 2. 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Reklame og abonnement  1196 1290 1368 1437 1495 
Licens    145 70 0 0 0 
Omkostninger   1189 1265 1259 1304 1330 
Afskrivninger og renter  124 135 124 118 80 
Resultat før skat   28 -40 -15 15 85 
Skat    -8 12 4 -4 -25 
Endeligt resultat   20 -28 -11 11 60 
 
For 2004 har PWC regnet med halv licens, jfr. ovenfor. Det samlede resultat efter privatiseringen er 
for 2004-2007 et plus på 32 mio. kr. efter en samlet omsætning på 5,6 mia. kr. Det kan næppe være 
betrykkende for en køber, der måske skulle betale mellem én og to milliarder kr. for TV 
2/Danmark. Jeg gør opmærksom på, at der i ingen af rapporterne er regnet med afkast til køber. 
Hvis dette sættes til f. eks. 10% af en købspris på én milliard kr., vil resultatet blive meget 
utilfredsstillende.  
 
22.7.5.2. Zulu og de andre nye indtægtsmuligheder 
Peter Parbo havde kort efter sin tiltræden som administrerende direktør præsenteret sine visioner for 
udviklingen af TV 2-koncernen. Morgenavisen Jyllands-Posten skrev: 
 
“TV 2/Danmarks nye administrerende direktør, Peter Parbo, vil udvikle den statslige TV-station til 
en privat multimediemaskine med en portefølje af brugerfinansierede TV-kanaler i stil med Zulu. 
Desuden skal man drive en radiostation og stå bag digitale medieaktiviteter ikke kun på nettet, men 
også inden for mobiltelefoni. […]’Jeg er overbevist om, at vi kommer med flere brugerfinansierede 
TV-kanaler. Vi går nu systematisk til værks for at finde ud af, hvad der er af muligheder.’Peter 
Parbo konstaterer, at brugerfinansiering om nogle år vil være en lige så vigtig indtægtskilde for TV 
2/Danmark som reklame. ‘Uanset om befolkningen kan lide det eller ej, kommer det til at gå den 
vej,’ siger han” (den 30. januar 2003). 
  
TV 2 Zulu var som fortalt omdannet til abonnementskanal pr. 1. januar 2003 og havde kun fungeret 
som sådan i tre uger, da de to rapporter blev afleveret. Et spinkelt bedømmelsesgrundlag. 
 
Alligevel mente både PWC og Danske Bank, at de kunne forudsige, at der her lå et stort potentiale. 
PWC, der havde til opgave at beskrive de økonomiske konsekvenser ved en omdannelse af TV 
2/Danmark til A/S og af et efterfølgende salg, anslog, at de liberaliserede reklameregler samt 
indtægter fra Zulu “stort set [kunne] kompensere den manglende licens ved udgangen af 
budgetoverslagsperioden” (s. 4), der løb til 2007. “TV2 Zulu vil kunne opnå væsentlige indtægter 
fra brugerbetaling” (s.7) . 
 
Danske Bank, der havde som opgave at gå mere i dybden med forudsætningerne for privatiseringen, 
tog dette udgangspunkt: 
 
“Det er på basis af egne vurderinger, samt drøftelser med TV 2 og potentielle købere vores 
opfattelse, at muligheden for at anvende TV 2 som platform for investering i nye tiltag har en 
betydelig strategisk værdi for købere” (s. 108). 
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På side 109 argumenteres der for, at TV 2 A/S skal forsøge at få rådighed over P5, der ville blive 
udbudt i første halvdel af 2003. “TV 2 forventer, at den samlede investering i P5 vil give et 
fornuftigt langsigtet afkast”. Danske Bank skønnede selv, at “på baggrund af foreløbige estimater 
fra TV 2 [… er] værdien for TV 2, af at selskabet erhverver den 5. Radiokanal, betydelig”. Der 
fremlægges dog ingen tal om mulige lyttertal, reklameomsætning, investeringsbehov, 
koncessionsafgift, programudgifter osv. som grundlag for skønnet. Danske Bank støtter TV 2-
ledelsens ønsker uden nærmere begrundelser. Om bestræbelsen på at få P5, se afsnit 22.9.1. 
 
Men også andre muligheder burde komme i spil. Og igen slutter Danske Bank uden dybtgående 
analyse op bag den vision, TV 2’s administrerende direktør Peter Parbo havde fremlagt: 
 
“ • Det er TV 2s vurdering, at der er eller bliver ”plads” til én eller flere tema (niche) kanaler i det 
danske TV-marked, og at det vil være vigtigt for TV 2s bevarelse af eksisterende position og for at 
skabe ny vækst, at etablere sådanne betalings-kanaler 
• TV 2 arbejder for nuværende på flere forskellige, mulige kanaler, men fraværet af egentlige 
forretningsplaner og budgetter herfor, har betydet at der ikke er estimeret en mulig værdi 
•  Det er TV 2s forventning, at investeringen i kanalen(erne) vil kunne holdes under niveauet for TV 
2 Zulu, og at kanalerne kan etableres enten alene eller i partnerskab 
• Det er ligeledes forventningen, at betalingskanalerne primært skal basere sig på brugerbetaling og 
at reklameindtægterne herfra vil være begrænset. Omvendt forventes det, at TV 2 ved drift af 3 eller 
flere TV-kanaler vil kunne opnå betydelige synergier på omkostningssiden, herunder ikke mindst på 
programomkostningssiden 
• Det er TV 2s vurdering at nye tema (niche) kanaler, understøttet af TV 2s brand, kan etableres 
med en forventning om økonomisk break-even efter op til 3-4 år 
• Muligheden for at realisere synergier vil kunne forstærkes, afhængigt af den nye ejer af TV 2 
• Risikoen ved etablering af én eller flere betalingskanaler vurderes primært at være adgangen til 
kabel- og satellituniverset 
• Det er på den baggrund vores samlede vurdering, at der ligger betydelige indtjeningsmuligheder i 
at udvikle dette forretningsområde” (s. 110). 
 
Uden at trække på viden om TV 2’s senere historie, hvor store dele af denne vision blev realiseret 
med vekslende held, må jeg her indskyde, at ingen af de opregnede nye indtægtsmuligheder 
forudsætter en privatisering. De kan alle gennemføres af et statsejet TV 2 A/S, jfr. den da gældende 
Radio- og fjernsynslov: 
 
“§ 24. TV 2/DANMARK kan udøve anden programvirksomhed efter reglerne i kapitel 8. 
 
Stk. 2. TV 2/DANMARK kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i 
tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, 
særlige sagkundskab m.v. 
 
Stk. 3. TV 2/DANMARK kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber 
med henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at 
indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder. 
 
Stk. 4. TV 2/DANMARK’s anden virksomhed, jf. stk. 1-3, skal foregå på konkurrencemæssige 
vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem 
public service-virksomheden og anden virksomhed. 
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Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om TV 2/DANMARK’s anden virksomhed” 
(Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 17. december 2002). 
 
Det politisk set afgørende var naturligvis, om Kulturministeren og det politiske flertal ville 
acceptere en sådan ekspansion af aktiviteter i et statsejet TV 2. Og som jeg fortalte i afsnit 22.7.3.2, 
var der på daværende tidspunkt ikke stemning for at lade TV 2/Danmark øge sine aktiviteter ved at 
oprette nye abonnementskanaler. Brian Mikkelsen havde kaldt det for “bondefangeri” og “misbrug 
af seerne” og sigtede derved til måden, det var sket på. Nemlig ved først at levere kanalen som 
public service og ’must carry’ for derefter at forlange betaling. Men “når  TV 2 er privatiseret, kan 
de gøre. hvad de vil”, oplyste ministeren. Men altså ikke før. 
 
22.7.5.3. Forudsætninger for vækst samt følsomhedsanalyser 
PWC havde eksplicit redegjort for de væsentligste forudsætninger for beregning af 
reklameindtægterne, der også efter en privatisering i den overskuelige årrække ville være den 
vigtigste økonomiske faktor: 
 
“ • Stigningen i BNP i løbende priser vil være 2% i 2003, 3,9% i 2004 og herefter 4%; 
• Reklamens andel af BNP og TV’s andel af reklame vil være svagt stigende over budgetperioden; 
• TV 2’s seerandel vil falde i 2003 pga. overgang til betalings Tv for TV2 Zulu mv., samt herefter 
stige langsomt pga. yderligere penetration af TV2 Zulu” (s. 6). 
 
PWC havde disse følsomhedsanalyser: 
 
Tabel 22.7. Akkumuleret effekt ved afvigelse fra de opstillede forudsætninger i mio. kr. PWC’s rapport s. 8. 
      2003 2004 2005 2006 2007 
 
+/- 1%-point i BNP    10 21 34 46 62 
+/- 1%-point i tv’s andel af den  
samlede reklameomsætning   68 73 80 83 86 
+/- 3%-point i TV 2’s seerandel i 
det kommercielle marked    53 55 60 65 69 
 
Udviklingen i BNP var kritisk i årene 2005-07, da der var forudsat en stigning i løbende priser på 
4%. Tv’s andel af den samlede mediaomsætning var endnu mere kritisk, og effekten den kraftigste. 
I årene 1996-2002 havde den været således: 
 
Tabel 22.8. Tv’s andel af media i %, jfr. Frands Mortensens 2002-analyse: 
 
År  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
%  17,5 17,6 18,0 16,7 15,9 15,8 15,5 
 
Altså en svagt faldende tendens siden 1998. Et fald på ét %-point i den nærmeste fremtid var ikke 
helt usandsynligt, og resultatet ville blive en samlet underskud for et privat TV 2 i perioden 2004-
2007. 
 
22.7.5.4. DTT-problemet 
Folketinget havde pr. februar 2003 fem gange vedtaget, at der skulle indføres digitalt, terrestrisk tv i 
Danmark, men endnu var det ikke blevet til noget (se Mortensen 2004). I medieaftalen for 2002-
2006 indgik det, at operatørrollen nu skulle udbydes, og nettet drives på et forretningsmæssigt 
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grundlag. Regeringen havde sendt et forslag herom i høring den 21. oktober 2002 med deadline den 
2. december 20021368. I forslaget indgik det, at DTT-nettet skulle rumme foreløbigt tre MUX. Den 
første skulle rumme DR’s og TV 2’s public service-programmer, medens operatøren fik rådighed 
over de to andre, der tilsammen ville rumme mindst otte tv-kanaler. De kunne tilbydes 
kommercielle tv-stationer, der kunne konkurrere med DR og TV 2. Høringssvarene var imidlertid 
ikke opmuntrende, idet de samlet set kritiserede så godt som alle forslagets dele (Mortensen 2004, 
s. 94). Imidlertid var høringssvarene også indbyrdes i strid med hinanden, så det var ikke let at 
komme videre for regeringen og forligspartierne. Et krisemøde mellem ministeren og branchen var 
afholdt den 17. februar 2003, og her blev det besluttet, at en embedsmandsgruppe i løbet af foråret 
skulle udarbejde et nyt forslag. 
 
Når DTT blev en realitet, ville det rumme både muligheder og risici for TV 2, hvad begge de to 
rapporter var opmærksomme på. Danske Bank peger på, at TV 2’s eneret til landsdækkende 
distribution af reklame-tv vil forsvinde (s. 78 og 80). En særlig risiko ligger i, at TV 2-Regionerne 
etablerer deres egen digitale tv-kanal, evt. i samarbejde med en ekstern aktør (s. 80). TV 2-
regionerne havde som fortalt tidligere arbejdet for deres egen tv-kanal (jfr. afsnit 22.1.3), og den 6. 
februar 2003 havde Brian Mikkelsen svaret undvigende på endnu en henvendelse fra dem. Der ville 
blive taget stilling til deres eventuelle nye kanal, når de endelige betingelser for DTT var 
fastlagt1369. PWC havde i deres rapport fremhævet, at “der er ikke budgetteret med investering i et 
digitalt sendenet, ligesom der ikke er budgetteret med, at TV2 ville skulle deltage i omkostningerne 
forbundet med et digitalt sendenet” (s. 7).  
 
På positivsiden anførte Danske Bank, at “den væsentligste alternative indtægtskilde [til 
reklamesalg] er i dag, og forventes også i fremtiden at være betalings-TV” (s. 44). Og netop DTT 
var skræddersyet til betalings-tv, så her lå store muligheder, når DTT engang var slået igennem. Det 
nævnes i den forbindelse, at det analoge sendernet ifølge medieaftalen skal lukkes i 2007 (s. 29). 
 
22.7.5.5. Retssager og EU 
Danske Bank er opmærksom på både de danske retssager og EU-Kommissionens Åbningsskrivelse. 
På side 79 opregnes følgende under analyse af “risikoforhold”: 
 
“• Statsstøttesagen (EU-kommissionen mod Den danske Stat/TV 2) 
• Derudover er TV 2 involveret i en retssag anlagt af TvDanmark[1370] 
• Konkurrencemyndighederne kan gribe ind over for TV 2s priser og betingelser og 
derved ændre konkurrencesituationen for TV 2 [1371]  
• Eventuelt andre/nye retssager”. 
 
Det udfoldes ikke, hvad indholdet disse sager er, og hvad konsekvenserne kunne blive, hvad der 
også ville være meget vanskeligt på det tidspunkt. Danske Bank nævner også, at EU-Kommissionen 

 
1368 ”Notat. Høring af branchen vedrørende etablering af en jordbaseret digital tv-platform”, dateret 21. oktober 2002. J. 
nr. 2002.722-2. I alt 14 sider + 3 bilag. I FM’s arkiv. 
1369 Brev fra Brian Mikkelsen til Ove Mulvad, TV 2/Fyn den 6. februar 2003 som svar på Mulvads e-mail den 27. 
januar 2003 “med yderligere forslag fra de regionale TV 2-virksomheder vedrørende en regional digital kanal”. I FM’s 
arkiv. 
1370 TvDanmark havde den 31. maj 2002 indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse om TV 2’s “Priser og betingelser 
2000” for Østre Landsret, jfr. afsnit 20.4.3. 
1371 Dette er den anden sag om TV 2’s priser og betingelser 2000-2002, jfr. afsnit 20.4.3. 
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i øvrigt undersøgte Medlemslandenes eventuelle statsstøtte til de nationale broadcastere (s. 22). 
Erfaringer fra afsluttede sager omtales ikke1372. 
 
Man kunne nok have forventet, at rapporterne inddrog yderligere en problemstilling blandt 
risikoforholdene. Nemlig TV 2-regionernes placering efter en privatisering. Begge rapporter 
forudsætter, at TV 2-regionerne fortsat sender på TV 2 A/S’s sendeflade, og at TV 2 A/S modtager 
indtægterne fra det tilknyttede salg af reklameplads (s. 4 hos PWC,  og s. 6 hos Danske Bank). 
 
At TV 2-regionerne er finansieret af statsstøtte, nævnes ikke, og der er heller ingen henvisninger til 
den gamle embedsmandsrapport fra 1997 (afsnit 17.12.3) eller til det svar, som ministeriet gav på 
Aage Frandsens spørgsmål i maj 2002 (afsnit 22.4.7.1). 
 
Jeg gentager konklusionen fra embedsmandsrapporten: 
 
“ […] efter de danske konkurrencemyndigheders opfattelse [vil det] være yderst problematisk at 
lade de licensfinansierede regionale udsendelser indgå i TV 2’s sendeflade uden betaling, idet TV 2 
herved stilles bedre end konkurrenterne. Et 100% privat ejet TV 2 vil derfor skulle betale for 
værdien af de regionale udsendelser. Denne værdi kan i “worst case” groft anslås til et sted mellem 
75 og 125 mio. kr.”. 
 
Skulle et privat TV 2 A/S betale for denne statsstøtte, ville det ikke blev let at levere et overskud og 
udbetale udbytte til aktionærerne. 
 
22.7.5.6. Forslag til forbedret økonomi 
De to rapporter har gennemgående taget udgangspunkt i de økonomiske og politiske rammer, der 
fandtes på afleveringstidspunktet. Men de rummer to vigtige forslag, der går ud over dette. 
 
Det ene er, at et privat TV 2 A/S skal effektiviseres. PWC skriver, at “vi anser det muligt og 
nødvendigt, at der effektiviseres på TV2” (s. 7). At det er nødvendigt skulle være fremgået af mine 
overstående analyser, der alle peger på, at TV 2’s indtægtsgrundlag er overvurderet, og at det 
økonomiske resultat alligevel ligger under, hvad en rationel investering kræver. Men at det er 
muligt, fremgår ikke. Det ville have styrket rapporternes troværdighed, hvis de var gået nærmere 
ind på dette og især havde vist, at en effektivisering ikke betød nedskæring i programudgifterne. 
Det var jo netop hvad privatiseringsskeptikerne frygtede. 
 
Det andet og sandsynligvis væsentligste økonomiske råd var ikke mindre kontroversielt. Danske 
Bank skriver:  
 
“Af hensyn til skabelse af størst mulig klarhed for potentielle købere kan det overvejes at gøre det 
eksplicit i koncessionsaftalen at et privatiseret TV 2 frit kan opkræve brugerbetaling på eksisterende 
og nye kanaler bortset fra public service kanalen [.] Det kan derfor i en situation, hvor TV 2s 
penetrationsfordel eller TV-reklamemarkedets størrelse bliver væsentligt mindsket, vise sig 
vanskeligt at opretholde det hidtidige og ovenfor forudsatte omkostningsniveau og dermed 

 
1372 Pr. februar 2003 var status således: I november 1996 kom den første beslutning i sagen NN 141/95 RTP. I februar 
og september 1999 traf Kommissionen Beslutninger om Kinderkanal/Phoenix som NN 70/98 og om BBC News 24 som 
NN 88/98. I 2002 var der truffet to beslutninger: N 548/2001 Belgisk lokal-tv, og N 631/2001 BBC License fee. 
Desuden var der undersøgelser i gang via Den formelle Undersøgelsesprocedure mod Frankrig (France 2 et 3), Italien 
(RAI) og Portugal (RTP). Se kapitel 12, 16 og 21. 
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programkvalitet og håndtering af public service forpligtigelserne indenfor rammerne af TV 2s 
forudsatte forretningsmodel baseret på ren reklamefinansiering [.] Med TV 2s adgang til i en sådan 
situation at opkræve brugerbetaling for public service kanalen vil TV 2 blive ligestillet med 
dagbladene (’avismodellen’), hvis forretningsmodel bygger på en kombination af reklame- og 
brugerbetalingsindtægter”. 
 
Altså brugerbetaling for TV 2’s public service-kanal. Ganske som Cristina Lage og Jens Bilgrav-
Nielsen havde foreslået det i 2002 (afsnit 22.7.2.5), som Peter Parbo gentagende gange havde 
krævet1373, og som Søren Søndergaard havde forudset som et ubehageligt slutresultat (afsnit 
22.7.2.7).  
 
22.7.6. 21. februar 2003, L 211 og L 212 i høring 
Disse usikkerheder og risici påvirkede som nævnt ikke ministeren og de mediepolitiske ordførere 
fra VKO-blokken. De besluttede at gå videre i privatiseringsprocessen, og den 21. februar 2003 
blev rapporterne fra PWC og Danske Bank offentliggjort, og samtidigt sendte Brian Mikkelsen det 
lovforslag i høring, der skulle omdanne TV 2/Danmark til TV 2 A/S. Det var L 211 “Forslag til lov 
om TV 2/Danmark A/S”1374.  
 
Høringsfristen var sat til den 7. marts 2003 med henblik på, at loven skulle være vedtaget inden 
Folketingets sommerferie. 
 
22.7.6.1. Debat om konsulentrapporterne 
Offentliggørelsen af de to konsulentrapporter udløste kommentarer fra både tilhængere og 
modstandere af privatiseringen. 
 
Berlingske Tidende åndede lettet op over Dansk Folkepartis udtrykkelige tilslutning og hånede 
samtidigt tvivlerne: 
 
“To konsulentrapporter har efter omhyggelige analyser konkluderet, hvad de fleste udmærket vidste 
i forvejen, nemlig at TV 2 sagtens kan overleve en privatisering uden at sætte hverken kvalitet eller 
alsidighed over styr. Rapporterne er en gedigen næse til de professionelle sortseere, der højlydt har 
jamret over den usle fremtid, der ventede et privatiseret TV 2. […] Efter offentliggørelsen i går af 
konsulentrapporterne har Dansk Folkeparti besluttet sig til at sige ja til salg af TV 2. Og regeringen 
har dermed sit flertal hjemme” (leder den 22. februar 2003). 
 
Bestyrelsesformanden, Erik Ross Pedersen, skrev i Morgenavisen Jyllands-Posten, at 
konsulentrapporterne er “bedre, end tilhængerne af privatiseringen havde kunnet håbet. Og værre 

 
1373 F.eks. i Børsen den 5. februar 2003, hvor bladet omtaler konkurrenternes indtægtsgrundlag: “[…] konkurrenternes 
indtægter står på to ben. De sælger ikke kun reklametid, men opkræver også abonnementsbetaling, og Peter Parbo 
ønsker at blive ligestillet - ikke mindst fordi TV 2 fortsat vil være underkastet en public service-kontrakt, som vil være 
mere omkostningskrævende på programfladen i forhold til konkurrenterne. ’Dermed vil vi kun have én 
finansieringskilde, reklamer, mens konkurrenterne har to. Det vil være konkurrenceforvridning over for TV 2. Jeg ved, 
det er en svær sag for politikerne, men jeg er overbevist om, at det bliver nødt til at acceptere brugerbetalingen. Ellers 
bringer man TV 2 i en umulig situation. Vi skal alle vænne os til, at den måde, aviser finansieres på via både 
abonnement og reklamesalg, også bliver fremtidens model for alle tv-kanaler, bortset fra DR,’siger Peter Parbo”. 
1374 Blandt de høringssvar, der indkom, var et fra Justitsministeriet, der anbefalede, at lovforslaget blev delt op i to 
lovforslag. Årsagen var, at konsekvensændringerne i den gældende lov volumenmæssigt blev for omfattende til at være 
indeholdt i hovedloven. Derfor tilkom L 212, der indeholder de lovtekniske ændringer. Begge love blev senere 
behandlet under ét. Jfr. “Notat til sagen. Høringssvar fra Justitsministeriet -  lovteknikkontoret”. Dateret 10. marts 2003.  
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end modstanderne havde frygtet”.  Der er god økonomi i TV 2, og licensen kan undværes. Det 
fremtidige TV 2 vil endvidere blive meget anderledes end det nuværende: 
 
“[…] aktiviteterne vil omfatte meget mere end de nuværende, der for den altdominerende del 
handler om fjernsynsudsendelser på kanalerne TV 2 og TV 2 Zulu. Det private TV 2 vil meget 
mere: radiokanaler, nye TV-betalingskanaler, øget satsning på rettigheder og koncepter, investering 
i interaktivitets- og mobilområdet, udnyttelse af cross-promotion potentialet og mere end det. Det 
beskrives i konsulentrapporterne. Det er der fremtid i. Derfor vil der være kvalificerede og 
kapitalstærke købere til TV 2, hvis Folketinget i løbet af foråret tager det endelige skridt mod 
privatiseringen” (den 22. februar 2003). 
 
Kulturminister Brian Mikkelsen kom med sin vision i to artikler i henholdsvis Information den 3. 
marts og Fyens Stiftstidende den 5. marts. Heri fremhævede han på linje med Ross Pedersen kernen 
i privatiseringsønsket: lavere licens, yderligere kapitaltilførsel til TV 2/Danmark, satsning på nye 
medietjenester, der skal finansiere public service-virksomheden: 
 
“[…] privatiseringen af TV 2 [er] nødvendig for at sikre TV 2 bedre mulighed for at udvikle sig 
som virksomhed - og dermed få nye indtægter via sms-tjenester, flere tv-kanaler og andre 
fremtidige medieformater. Det var jo netop konklusionen i de to konsulentrapporter, som vi netop 
har offentliggjort. Begge rapporter dokumenterede, at TV 2 godt kan drives som privat forretning - 
og rapporterne konstaterede tilmed, at en privatisering ville styrke TV 2's muligheder for at udvikle 
sig kommercielt og kvalitativt. Af samme grund vil vi stille en række betingelser til den nye køber - 
bl.a. om samme høje kvalitet i nyheder, dramatik, sportstransmissioner og programmer til børn og 
unge. […] Og disse forskellige krav er for os vigtigere end prisen. Netop derfor lægges der op til en 
udbudsproces, hvor der stilles visse krav til potentielle købere, så vi på den måde kan sikre os den 
rette køber. […] vi giver ny inspiration til det danske tv-marked i form af nye ejere for en 
landsdækkende tv-station. Og ikke mindst […] stopper [vi] de sidste mange års stigninger i 
licensen, der i stedet bliver nedsat med de penge, der hidtil er gået til TV 2 Danmark”. 
 
Der kan næppe stilles spørgsmålstegn ved, at en kapitalstræk ny ejer, der er villig til at satse på en 
videreudvikling af TV 2 A/S, kan skabe en række nye medieformater. Og måske kan nogle af disse 
generere et overskud, der kan kompensere for de mange statslige finansieringsordninger og for den 
licens, der fratages TV 2/Danmark. Positive økonomiske erfaringer med de nye medietjenester, som 
rapporterne, bestyrelsesformand og minister opregner, var dog få og usikre. Regeringen og 
forligspartierne kan opstille en række betingelser for programindholdet på public service-kanalen i 
en kontrakt. Den centrale problematik er dog ikke hermed afklaret. Hvad koster det krævede public 
service-indhold? Og er der indtjening nok til at finansiere det? 
 
Tvivlerne på det ønskelige i privatiseringen mente ikke, at dette var besvaret af de to rapporter. 
Aage Frandsen fra SF beskrev rapporternes formål helt anderledes: 
 
“Det var helt ventet, at rapporterne fra Danske Bank og PriceWaterhouseCoopers om privatisering 
af TV 2 kunne give kulturministeren og partierne bag medieforliget grundlag for at sige, at TV 2 
godt kan sælges. Selvfølgelig kan TV 2 sælges. Men der er ingen garanti for, at det er det samme 
TV 2, der eksisterer nogle år efter et eventuelt salg med hensyn til de public service-forpligtelser, 
som vi kender i dag. Den problemstilling er ikke belyst med de to rapporter, hvilket heller ikke var 
formålet. En sådan problematisering ville man kun kunne have fået, hvis man også havde ladet 
nogle mediesagkyndige lave en rapport om mulighederne for at opretholde public service-
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forpligtelsen i en ren kommerciel sammenhæng, hvor der naturligvis skal tages i betragtning, at vi 
befinder os i Danmark. Men en sådan rapport var kulturministeren åbenbart ikke interesseret i, fordi 
den kunne have forstyrret billedet af, at TV 2 uden særlige problemer godt kan sælges” 
(Information den 26. februar 2003). 
 
Thøger Seidenfaden var heller ikke tilfreds med det mandat, konsulentfirmaerne havde fået. Han 
ville gerne have set en rapport, der var skrevet af “den bedste danske og udenlandske ekspertise 
med god hjælp fra erfarne mediefolk”, der kunne identificere de områder, hvor et TV 2 i fremtiden 
virkeligt kunne tjenere flere penge end nu. Men sådan en rapport havde regeringen og 
forligspartierne ikke efterspurgt. 
 
“De har i stedet bedt et revisionsfirma om at se på, hvordan man omdanner TV 2 til et statsligt 
aktieselskab. Og Danske Bank om at se på, hvordan TV 2 derefter kunne privatiseres. […] Hvorfor 
Danske Bank formodes at råde over den sagkundskab, som staten altså ikke har og heller ikke vil 
hente hos egentlige eksperter, er et mysterium, som kun tidsånden kan forklare. […] MEN HVAD 
er så Danske Banks bud på et privatiseret TV 2's fremtid? Joh, de umiddelbare budgetter hænger 
ikke rigtig sammen. Selv på de konsekvent optimistiske forudsætninger, banken gør, hvad angår 
økonomisk vækst, reklamemarkedets udvikling, omkostningsudvikling og så videre, nærmer man 
sig først i 2007 et overskud, hvoraf man overhovedet kan forestille sig, at noget af det kunne udgøre 
et afkast. For at nå dertil opererer man endda med diverse ’krykker’. TV 2 Zulu med brugerbetaling 
formodes at subsidiere TV 2 (hvilket ikke giver kommerciel mening), det skal være tilladt at 
reklamere offensivt for medicin og så videre. Bankens overordnede argumentation er også meget 
underlig: Hovedkonklusionen lyder, at ‘en privatisering vil medføre en styrkelse af TV 2s 
kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag’. Hvorfor? Fordi markedet ‘undergår 
betydelige forandringer, hvilket kræver investering i nye indtægtsområder og forventes at føre til 
yderligere konsolidering’. Eller sagt på en anden måde: TV 2 har allerede nu for få penge til at 
udvikle sig. Og en ny privat investor forventes altså at ville tilføre TV 2 mere ‘risikovillig kapital’, 
end staten hidtil har gjort. Hvorfor det - og i lyset af hvilke indtjeningsmuligheder?” 
 
Seidenfaden nævner herefter, at Danske Bank bl.a. har nævnt breaks og brugerbetaling på 
hovedkanalen. På den måde bliver et privat TV 2 “ikke meget ringere end de kanaler med 
reklameafbrydelser og andet gejl, som vi kender i forvejen. Vi kan også få lov til at betale for det. 
Hvordan har regeringen nogensinde rodet sig ud på denne galej? Og hvordan mon den nogensinde 
kommer i havn?” (Politiken den 23. februar 2003). 
 
22.7.6.2. Udkast til public service-kontrakt med TV 2/Danmark 
Det er flere gange nævnt, at forligspartiernes medieordførere sammen med ministeren forhandlede 
udformningen af en public service-kontrakt med TV 2’s ledelse i vinteren 2002-03. Ministeren, Jens 
Rohde og Poul Nørgaard havde desuden ofte nævnt, at denne ville indeholde opstramninger og 
præciseringer af krav til programindholdet i fremtidens TV 2 A/S. 
 
Den 6. marts 2003 havde Folketingets Kulturudvalg stillet Kulturministeren et spørgsmål om 
indholdet i de public service-kontrakter, der i øjeblikket blev forhandlet om (bilag 259, alm. del.). 
Ministeren svarede den 21. marts: 
 
“Som svar på spørgsmålet vedlægger jeg udkast til de to public service-kontrakter, som jeg 
forhandler med DR og TV 2. Som det fremgår, er der sket en betydelig opstramning af public 
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service-forpligtelserne. Der lægges op til, at de præciseres og på nogle områder skærpes i forhold til 
gældende forpligtelser”. 
 
I marts 2003 havde TV 2/Danmark er række public service-forpligtelser. De var dels fastlagt i den 
gamle “Bekendtgørelse om vedtægt for TV 2” fra 18. december 2000 (nr. 1346), dels i det 
lovforslag (L 40), der var vedtaget i december 2002 som “Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
(afsnit 22.7.2.7). 
 
Hvori består da opstramningen, præciseringen og skærpelsen? 
 
Opstramning, dvs. fjernelse af tidligere krav 
• TV 2/Danmarks forpligtelse til også at levere public service-tjenester på Internettet m.v. er fjernet. 
Derfor er kravet om at medvirke til at folkeliggøre den ny informationsteknologi også væk. 
Ligeledes skal der ikke i fremtiden tilbydes informationstjenester af høj kvalitet til børn og unge, og 
målsætningen om, at dette skulle “gøre dem bevidste om de elektroniske mediers virkemidler og 
dermed bedre i stand til at skelne mellem fakta og fiktion” er også væk. 
• Programkoordineringen med DR omfatter i fremtiden kun dansk dramatik – og ikke længere 
nyheds- og aktualitetsprogrammer, store sportsbegivenheder og børneprogrammer. 
• Kravet om, at “TV 2 skal sikre et alsidigt udbud af danske og multikulturelle programmer og 
informationstjenester rettet mod etniske minoriteter med henblik på at fremme integrationen” er 
fjernet. 
• Kravet om, at TV 2/Danmark skal “offentliggøre retningslinjer for behandlingen af henvendelser 
fra publikum, herunder klager over programmer og tjenester” er fjernet.  
• TV 2 /Danmark skal ikke længere offentliggøre et public service budget. 
 
Præciseringer 
• Krav om, at TV 2/Danmark skal udvikle dansk sprog “som et levende udtryk for dansk kultur og 
dens vekselvirkning med andre kulturer” er erstattet af, at TV 2/Danmark “gennem en aktiv 
sprogpolitik  [skal] medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seerne møder og oplever 
et korrekt og forståeligt dansk”. 
• TV 2 /Danmark skal ikke blot lægge særlig vægt på sin rolle som formidler af dansk kunst og 
kultur, men skal også inddrage “den danske kulturarv”. 
• TV 2/Danmark skulle tidligere i udsendelsesvirksomheden “afspejle bredden i produktion af kunst 
og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske 
samfund”. Det er ændret til at TV 2 /Danmark skal tilbyde “en bred samfundsmæssig dækning af 
Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de 
forskellige dele af landet”. 
• Der skal lægges vægt på dansksprogede børneprogrammer. 
 
Skærpelser 
• TV 2/Danmark skal deltage i udviklingen af et dansk digitalt talegenkendelsesprogram og et 
simultantekstningssystem. Målet er, “at mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage, så 
vidt det er praktisk muligt og kan gennemføres på en kvalitativt tilfredsstsillende måde, fra 
udgangen af 2004 skal være fuldt  ud tekstet samt – ved første folketingsvalg efter årsskiftet 
2004/005 – at alle partipræsentationsprogrammer og lignende, partilederrunder og selve valgaftenen 
er fuldt tekstede (inklusive live-udsendelser)”. 
• Antallet af tekstede timer skal opretholdes mindst på det nuværende niveau.  
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• Det skal tilstræbes, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse tekstes 
eller tegnsprogtolkes. 
• Der skal sendes nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang 
som i 2002. Der skal være mindst én hovednyhedsudsendelse i prime time. 
• Det tidsmæssige omfang af børneprogrammer må ikke være mindre end det gennemsnitlige 
omfang de seneste fire år. 
• Det tidsmæssige omfang af dansk dramatik skal i aftaleperioden mindst svare til det 
gennemsnitlige omfang de seneste fire år. 
• TV 2’s investering i dansk film øges til 60 mio. kr. årligt fra de 47,5 mio. kr., der var fastlagt i 
medieaftalen for 1997-2000. 
• Endelig får TV 2/Danmark er forpligtelse til at bevare sine programarkiver, bl.a. af 
kulturarvmæssige hensyn. Digitalisering af programarkiverne skal fremmes. 
 
Kontrakten afsluttes med en oplysning om, at den gælder fra 1. januar 2003 og indtil TV 
2/Danmark omdannes til aktieselskab. Som bekendt var det målsætningen, at dette skulle ske inden 
31. december 2003, så kontrakten var ikke tiltænkt nogen lang levetid, men 
kan alligevel ses som udtryk for de bestræbelser, forligspartierne havde med hensyn til public 
service-kravene til det private TV 2 A/S.  
 
Her blot en kort kommentar til ændringerne.  
 
Der er et stærkt ønske om at sikre status quo inden for levering af børneprogrammer, dansk 
dramatik og nyhedsprogrammer. Hensynet til hørehæmmede har høj prioritet. Det kommende TV 
2/Danmark skal derimod ikke forpligtes til at levere public service på Internettet, og derfor kan den 
licens, der var afsat i perioden 2003-06, ikke anvendes til at finansiere disse tjenester til skade for 
andre Internetudbydere, f.eks. danske dagblade. Den folkeopdragende rolle, som det gamle TV 2 
havde i forbindelse med nye tjenester er fjernet. Til gengæld er opgaven at styrke det danske 
udvidet. Det gælder for børneprogrammer, pligten til at tale et korrekt og forståelig dansk sprog og 
til at lægge vægt på formidlingen af den danske kulturarv. Sammenhængende hermed er 
forpligtelsen til at fremme integrationen fjernet, og en lignende tilgangsvinkel kan anes, når 
“mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund” erstattes med “mangfoldighed af 
kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet”. Endelig er en række 
besværlige pligter forsvundet. Det nye TV 2 skal ikke koordinere nyheder, sport og 
børneprogrammer med DR, det skal heller ikke fremlægge retningslinjer for behandling af klager. 
 
Det danske fremhæves og forsvares. Det er virkeligt et TV 2/DANMARK. 
 
22.7.6.3. De gamle lederes åbne brev til statsministeren 
Det er fremgået, at både Jens Bilgrav-Nielsen, Cristina Lage og Thøger Seidenfaden var 
modstandere af privatiseringen. Og det var kendt af nogle, at Anders Fogh Rasmussen – som det 
bl.a. fremgik af radiosamtalen i november 2001 (afsnit 22.1.6 ) – ikke var opsat på en privatisering 
af TV 2, og at det ikke stod i regeringsgrundlaget (afsnit 22.1.6). I et sidste desperat forsøg på at 
sætte processen i stå besluttede næsten alle de tidligere bestyrelsesformænd og administrerende 
direktører for TV 2 at rette en fælles henvendelse til statsministeren. De offentliggjorde et åbent 
brev den 15. marts 2003, to uger før lovforslaget skulle forelægges i Folketinget og  dagen efter, at 
Kommissionens Åbningsskrivelse om TV 2 var offentliggjort i EU-Tidende. De skrev bl.a.: 
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“Kære Anders Fogh Rasmussen. Vi skriver til dig, fordi vi er bekymrede for TV 2. […] 
Kulturministeren arbejder […] målrettet mod en privatisering af TV 2. To nylige konsulentrapporter 
er politisk blevet udlagt som om, de giver overbevisende svar på de mange spørgsmål, et salg af TV 
2 rejser. Det er desværre langtfra tilfældet. Vi synes ikke, at offentligheden har fået at vide, hvad det 
er, man medie- og kulturpolitisk vil opnå med salget af TV 2. Hvilke forbedringer er det, danskerne 
får, når TV 2 mister ikke bare licenskroner, men også staten som dens ejer og investor, der kan 
sikre, at TV 2 også klarer fremtidige udfordringer - for eksempel den digitalisering, der venter ikke 
så mange år ude i fremtiden? Det er ikke svært at få øje på risikoen for, at TV 2's programflade 
forringes. Det er meget svært at få øje på, hvilke forbedringer seerne kan forvente. […] Vores 
hovedbekymring er […], at økonomien i et TV 2, der privatiseres på de nuværende vilkår, ikke 
hænger sammen, og at de public service-krav, der måtte blive stillet, derfor i praksis ikke vil kunne 
indfries. På det foreliggende grundlag ser det simpelthen ikke ud som om, TV 2's økonomi som 
privatiseret station hænger sammen. Det danske tv-reklamemarked er modent, og TV 2's 
markedsandel er så høj, at den i den hårde konkurrence med de rent kommercielle tv-kanaler ikke 
kan forventes at stige i de kommende år. Det er svært at få øje på oplagte nye 
indtjeningsmuligheder, og dem der er - reklameafbrydelser i udsendelserne for eksempel - har 
regering og Folketing med rette udelukket. […] vi [finder] det simpelthen ikke forsvarligt at sætte 
TV 2 til salg. Risikoen, for at det vil medføre et langt ringere tv-udbud i Danmark, er for stor, og 
fordelene for offentlighed og seere er ikke til at få øje på. Vi håber derfor meget, at du som 
regeringschef vil tage initiativ til, at de nuværende planer om at sætte TV 2 til salg revurderes. En 
beslutning om at privatisere landets største tv-station er trods alt en af de mest vidtrækkende 
kulturpolitiske beslutninger, en regering har mulighed for at træffe” (Politiken den 15. marts 2003). 
 
Brevet var underskrevet af Jørn Henrik Petersen, bestyrelsesformand i 1986-1994; Lone Kühlmann, 
bestyrelsesformand i 1994-1999; Jens Bilgrav-Nielsen, bestyrelsesformand i 1999-2003. Desuden 
af Tøger Seidenfaden, adm. direktør i 1992-93; Jørgen Flindt Pedersen, adm. direktør i 1993-99 og 
Cristina Lage, adm. direktør i 2000-2003. 
 
Jørgen Schleimann, der var administrerende direktør fra 1987 til 1992, oplyste, “at når han ikke er 
medunderskriver, så er det fordi, TV 2, efter hans mening, allerede har svigtet de public service-
værdier, der lå til grund for stationens skabelse, og derfor rettelig burde privatiseres under et andet 
navn”. 
 
Politikens lederskribent – der denne gang næppe var Thøger Seidenfaden – gav næste dag brevet 
denne salut med på vejen: 
 
“PRIVATISERINGEN af TV 2 bliver kulturpolitikkens Arriva. En unødvendig, men forudsigelig 
skandale uden anden begrundelse end privatisering for privatiseringens skyld. Man kan ikke engang 
tale om en særlig borgerlig eller liberal ideologi, for stik imod den slags genetablerer man jo 
Danmarks Radios monopol på at levere licensbetalt public service, idet man afskaffer den sunde 
konkurrence mellem TV 2 og DR, som den borgerlige Schlüterregering sikrede i 1988. Seks 
tidligere topchefer med ualmindelig meget forstand på TV 2's reelle muligheder sagde i går deres 
ærlige mening. Måtte statsministeren lytte”. 
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Anders Fogh Rasmussen lyttede, men ventede med at offentliggøre sit svar til formænd og 
direktører til Brian Mikkelsen den 3. april  havde fremlagt de to lovforslag i Folketinget. Næste dag, 
den 4. pril, skrev han i Politiken1375: 
 
“Hvis TV 2 skal bevare sin stærke position i det danske mediebillede, skal der investeres i nye 
programmer og nye forretningsområder, bl.a. radio, internet og mobile tjenester. Det kræver adgang 
til risikovillig kapital og mulighed for at samarbejde med andre medievirksomheder. Det 
forudsætter, at TV 2 frigøres fra det nuværende statslige ejerskab og den nuværende 
licensfinansiering, der lægger snævre rammer på tv-stationens muligheder for at kunne konkurrere 
frit på markedet og tage nye kommercielle muligheder op. Samtidig ser blandt [andet] EU-
kommissionen kritisk på, om licensen virker konkurrenceforvridende. Til jeres bekymring om, at 
den nuværende programflade vil blive forringet, hvis økonomien ikke hænger sammen, vil jeg sige, 
at jeg ikke ser nogen modsætning mellem kommercielle interesser og indfrielse af public service. 
Tværtimod. Opretholdelse af høj kvalitet er forudsætningen for mange seere og dermed 
reklameindtægter. Regeringen vil naturligvis stille en række krav til et privatiseret TV 2. 
Kulturministeren har netop offentliggjort udkast til public service-kontrakt med den selvejende 
institution TV 2. Det er et afgørende vilkår for regeringen, at et privatiseret TV 2 lever op til public 
service-krav, som sikrer, at der er reel tv-konkurrence på public service-området. Af 
kontraktudkastet fremgår bl.a., hvilke indholdsmæssige krav der stilles til programfladen. I en 
kommende tilladelse til TV 2 A/S vil der blive indarbejdet forskellige sanktionsmuligheder i 
tilfælde af manglende overholdelse af kravene [1376]. Sammenfattende er det min klare opfattelse, at 
en privatisering kombineret med opretholdelse af en række public service-forpligtelser vil være den 
bedste garanti for, at danskerne også i fremtiden vil opleve TV 2 som en tv-station præget af 
kvalitetsprogrammer”. 
 
Der var således ikke længere tvivl om, at hele regeringen inklusiv statsministeren stod bag 
privatiseringsprojektet, og at der fortsat skulle være “reel tv-konkurrence på public service-
området”. De gamle lederes brev var et selvmål, idet det tvang Anders Fogh Rasmussens til 
offentligt at støtte privatiseringen. 
 
22.7.6.4. Forespørgselsdebat om konsulentrapporterne 
Oppositionen var ikke begejstret for de to konsulentrapporter, og De Radikale havde derfor den 28. 
februar 2003 anmeldt en forespørgselsdebat. De ønskede en drøftelse af de forudsætninger, der var 
opstillet i rapporterne, og om disse svarede til medieforligets intentioner om omdannelse af TV 
2/Danmark til A/S med henblik på en privatisering, om en snarlig digitalisering af sendenettet og 
om TV 2-regionernes etablering af et regionalt baseret netværk. 
 
Forespørgselen blev foretaget den 3. april, samme dag som Brian Mikkelsen fremlagde de to 
lovforslag, der skulle omdanne TV 2/Danmark til TV 2 A/S. 
 
Debatten blev meget principiel og fik denne struktur: 
 
• De økonomiske vanskeligheder, der fremgår af konsulentrapporterne, er i det væsentlige de 
samme for et statsejet som for et privat TV 2. 
• TV 2’s nuværende programflade er for kommerciel og ikke tilfredsstillende. 
• Hvad gør man så? 

 
1375 Det originale brev, der er i FM’s arkiv, er dateret den 27. marts 2003 
1376 Sådanne sanktionsmidler var ikke omtalt i det oprindelige udkast til public service-kontrakt. 
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22.7.6.4.1. De økonomiske vanskeligheder 
Kulturminister Brian Mikkelsen: “PriceWaterhouseCoopers har i rapporten redegjort for en række 
særlige usikkerhedsfaktorer, som vil kunne påvirke økonomien i TV 2 A/S. Det gælder eksempelvis 
udvikling af reklameindtægterne og priserne på programrettigheder og konsekvenserne for TV 2 af 
etableringen af et jordbaseret digitalt tv-sendenet […]. Det er jo usikkerheder og udfordringer, der 
også består for TV 2 i den nuværende form”. 
 
Jens Rohde: “Det, man bare skal huske på i den debat, er, at uanset om man privatiserer TV 2 eller 
man ikke privatiserer TV 2, vil vi i løbet af de kommende år få de samme problemstillinger og de 
samme spørgsmål i forhold til TV 2, fordi TV 2 i dag allerede er et hundrede procent 
markedsafhængigt. Det glemmer man nogle gange i denne diskussion”. Og senere: “Det er 
spørgsmål i forbindelse med konkurrencesituationen, hvor TV 2, uanset om vi privatiserer det eller 
ej, er nøjagtig lige så sårbar, fordi konstruktionen ved TV 2 er, som den er, nemlig 80 pct. reklamer 
og 20 pct. licens, og dermed at TV 2 jo reelt er 100 pct. markedsbaseret. Kan hr. Aage Frandsen 
ikke medgive, at det er en situation, vi under alle omstændigheder står i?”. 
 
Aage Frandsen (SF): “Svaret er: Jo, ubetinget jo”. 
 
22.7.6.4.2. Den eksisterende programflades elendighed 
Jens Rohde åbnede denne del af drøftelsen med en grundig beskrivelse  af TV 2’s programflade i 
april måned 2003: 
 
“Nu kan kvalitet jo selvfølgelig altid diskuteres, og det er fair nok. Men jeg synes bare, at hvis vi 
skal have en ordentlig og reel debat om det her, skal vi også kunne diskutere, hvad det er for en 
programflade, vi egentlig taler om. For sjovt nok er mange af dem, som nu har så travlt med at 
forsvare TV 2 og TV 2's kvalitet, de samme, som vi tidligere har hørt kritisere TV 2 sønder og 
sammen for at være plastret til med amerikanske serier. Jeg har ikke noget imod, at der er 
amerikanske serier, men et kort udpluk hører dog med til, hvordan en programflade ser ud på TV 2, 
og det kan også underbygge det, jeg sagde om, at programplanlægning foregår ud fra en 
kommerciel vinkel: Vi starter - det er fra i går - kl. 13.05 med ‘Home & Away’. Så kommer ‘Lille 
doktor på prærien’, ‘Blomsterbørns børn’, ‘Roseanne’, ‘Melrose Place’. Så kommer der nogle 
nyheder. Så kommer ‘Beverly Hills’og ‘Et umage par’, som også er en amerikansk komedieserie. 
Derefter kommer ‘Around the World’og så nyhederne igen. Så var der fodbold i går; det er også en 
god kommerciel salgsvare. Efter fodboldkampen fik vi mulighed for at stifte bekendtskab med ‘The 
Agency’, en amerikansk spændingsserie, og derefter ‘Kongen af Queens’, som er en amerikansk 
komedieserie. Det er ikke bare tilfældigt, at det så sådan ud i går. Tirsdag så det også sådan ud med 
‘Lille doktor på prærien’, ‘Blomsterbørns børn’, ‘Roseanne’, ‘Melrose Place’, ‘Beverly Hills’, ‘Et 
umage par’, ‘Kære Dagbog’. Så er der kl. 20.00 et program, man selv har produceret, nemlig 
‘Matchmaker’, men det har også en meget kommerciel vinkel og en stor underholdningsværdi. 
Derefter ‘24 timer’, en amerikansk spændingsserie. Kl. 21.30 kommer ‘Venner’, en amerikansk 
komedieserie, og kl. 22.45 kom ‘Strengt fortroligt’, en amerikansk spændingsserie. Det er stort set 
sådan, programmet ser ud hver dag på TV 2. Så er der lige weekenderne, hvor vi får nogle 
genudsendelser af de underholdningsprogrammer, man har lavet: ’Klassefesten’, ‘Mit sande 
jeg’osv. Fred være med det. Det kan såmænd være udmærket. Jeg synes bare, at det hører med, når 
vi diskuterer alle de her smalle programmer og den højere kultur, som jeg ikke kan finde på TV 2. 
Hvorfor kan jeg ikke finde det på TV 2? Det kan jeg ikke, fordi man er nødt til at lave en 
kommerciel programflade, allerede sådan som strukturerne og økonomien er strikket sammen i TV 
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2 i dag. Det er den virkelighed, man skal forholde sig til, også når man vil diskutere programmer. 
De smalle programmer er ikke på TV 2. Det er en ikkeeksisterende vare, man påberåber sig. Den er 
der ikke. Der er en særdeles god og bred programflade af stor underholdningsværdi for mange. Det 
erkender jeg. Der er også gode nyhedsudsendelser, og det bruger man mange ressourcer på. Men at 
påstå, at TV 2 er en public service-kanal, der leverer høj kultur, mener jeg simpelt hen er at skyde 
over målet. Det er det, jeg beder ordførerne om at forholde sig til, når vi skal diskutere det her i 
dag”. 
 
Her opstod en sjælden enighed mellem venstremanden Jens Rohde og Enhedslistens Søren 
Søndergaard: “Det var lige før hr. Jens Rohde havde stjålet - nej, det var ikke lige før, for hr. Jens 
Rohde havde stjålet et langt afsnit af det, jeg vil sige senere i min ordførertale, for jeg ville have 
læst nøjagtig det samme program op for at understrege, hvor katastrofal situationen er, hvor stort 
behov der er for at lave nogle ændringer”. 
 
Aage Frandsen var enig: “Jeg vil først medgive hr. Jens Rohde, at jeg heller ikke synes, at TV 2 er 
noget at skrive hjem om, i hvert fald ikke for en række programmers vedkommende. Men når 
fodboldkampen var så dårlig i går, var det sådan set ikke TV 2's skyld. Det synes jeg ikke at man 
skal bebrejde TV 2. Det var dårlig underholdning og et dårligt resultat”1377. 
 
Både højre og venstre side i Folketinget var således enige om, at TV 2 stod midt i og med udsigt til 
økonomiske vanskeligheder, og at den daværende programflade kunne være bedre. Men hvad skulle 
der gøres? 
 
22.7.6.4.3. Løsningsmodeller og de centrale hensyn 
Jens Rohde, der i hele debatten førte ordet på forligspartiernes vegne, tog udgangspunkt i den 
kommercialisering af programfladen, som han havde påpeget:  
 
“Det er rigtigt, at TV 2 får 20 pct. af omsætningen via licensmidler, men det ændrer ikke ved, at 
hele profilen, hele programplanlægningen tilrettelægges ud fra en kommerciel synsvinkel, for det er 
man ganske enkelt tvunget til. Når vi ønsker at privatisere TV 2, er det ud fra en erkendelse af, at 
man allerede i dag er så markedsafhængig, som man er. Dermed ønsker vi, at TV 2 skal få nogle 
muligheder for på forretningsmæssigt plan at udvikle sig, så det også kan blive en stærkere 
virksomhed med de synergieffekter, som man kan drage nytte af i forbindelse med bl.a. oprettelse 
af supplerende betalingskanaler”. 
 
Ikke en egentlig modstand mod resultatet af markedstænkningen, men et medløb. Ikke mindre, men 
mere marked. 
 
“Spørgsmålet er, om der vil blive flere eller færre [USA-serier], eller om de forhold, som jeg har 
nævnt ved at læse op, vil ændre sig i den nuværende aftale, i det nuværende system. Det gør de jo 
ikke. Det er tværtimod gået den anden vej. Det er blevet mere og mere kommercialiseret på trods af, 
at man har givet mere og mere i licens, og det er, fordi markedet er, som det er. Som jeg sagde til 
hr. Søren Søndergaard: Alternativet er - det er fair nok, hvis man har det synspunkt, og det tror jeg 
gerne hr. Aage Frandsen vil advokere for - at man hæver licensen ganske betragteligt, således at TV 
2 ikke er så markedsmæssigt afhængig. Men så længe man ikke vil det, og det vil vi altså ikke, må 
man også tage konsekvensen af det. Og det er det, vi gør”.  

 
1377 De danske herrer tabte 0-2 til Bosnien i Parken i en EM-kvalifikationskamp, som TV 2 transmitterede. 
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Altså en privatisering med tiltro til, at markedet kan sikre TV 2/Danmark A/S som virksomhed (jfr. 
afsnit 18.7.1 og Brian Mikkelsens udsagn i afsnit 22.7.6.1) og måske også, at denne virksomhed 
kunne indgå samarbejde med de på dette tidspunkt kriseramte danske bladhuse?1378 
 
Ikke helt overraskende havde Søren Søndergaard og Aage Frandsen den stik modsatte opfattelse. 
Søndergaards løsningsmodel – mere licens – udsprang direkte af hans analyse af årsagerne til 
elendigheden: 
 
“Vi var så enige om, TV 2 ikke er godt nok, som det er. Men, siger hr. Jens Rohde, i forbindelse 
med privatiseringen laver vi bare nogle klare public service-krav, og så bliver det bedre. Men så må 
man jo stille sig spørgsmålet: Er grunden til, at TV 2 ikke har været godt nok, og at der bl.a. er alle 
de amerikanske serier, bare, at der ikke har været nogen klare public service-krav? Er det virkelig 
årsagen? Eller er årsagen ikke lige præcis, at man har haft vanskeligheder med at få stationen til at 
hænge sammen, medmindre man pumpede de billige amerikanske serier ind i lange baner i 
modsætning til at tage danskproducerede programmer?”. 
 
Aage Frandsen lå på samme linje, men han var lidt bekymret for størrelsen af den nødvendige 
statslige finansiering: “Den mulighed, vi stadig væk har, men det er ikke en fri mulighed, er, at vi 
politisk kan gøre noget, hvis TV 2 kommer under pres. Når jeg siger, at det ikke er en helt fri 
mulighed, er det selvfølgelig, fordi der også er begrænsede ressourcer. Men jeg har i dag 
muligheden for, forudsat jeg altså havde den politiske indflydelse, som jeg gerne ville have, at 
kunne trække i nogle håndtag og trykke på nogle knapper”. 
 
Den konservative medieordfører Carina Christensen spurgte til, hvad det mon var for nogle håndtag 
og knapper. Kunne det være at tage noget af DR’s licens? Jfr. Christian Nissens skrækscenarie fra 
1999 om to underfinansierede public service-stationer (afsnit 13.19.1). 
 
Frandsen mente, at man for det første kunne lave en konstruktion, hvor TV 2 blev mere 
selvstændig, og således som statsejet selskab kunne igangsætte nye tv-kanaler med brugerbetaling, 
nye Internettjenester, osv. Der var masser af konstruktionsmuligheder mellem en rent privat ejet 
station og den nuværende model. For det andet var der licensspørgsmålet, og det plagede ham: 
 
“Jeg har jo ikke været tilhænger af, at man skulle sætte licensbidraget ned. Jeg er under ingen 
omstændigheder tilhænger af, at man skal tage noget fra DR. Og jeg mener også, at vi i fremtiden er 
nødt til at se på den finansiering, vi skal have af vores public service-kanaler - nu bliver det så kun 
en enkelt - i forhold til, om man kan blive ved med at hæve licensen, der rammer alle lige meget. 
Men jeg er da til enhver tid nødt til at vedkende mig, at det, at det er et gode, [som] vi så også [skal] 
betale for, og den eneste betalingsform i øjeblikket er licens”.  
 
Det vigtige var at fastholde muligheden for politisk styring, som ville forsvinde med en 
privatisering af TV 2: 
 
“TV 3 er virkelig markedsbestemt. Synes man, at TV 3 er noget at skrive hjem om? Jeg håber da i 
hvert fald ikke, at det er dér, TV 2 ender, for TV 3 har jo ikke engang nyhedsudsendelser […], 
markedet giver i hvert fald ikke nogen som helst sikkerhed. Jeg håber også, at hr. Jens Rohde vil 

 
1378 Fusionen i september 2002 mellem Politikens Hus og Jyllands-Posten var bl.a. en konsekvens af dårlig økonomi, se 
f.eks. Ritzaus Bureau, den 23. september 2002 16:29. Jfr. kapitel 20.   



 1107 

erkende, at TV Danmark 1 og TV Danmark 2 og TV 3 da ikke er dér, nogen af os skal hen. De er 
ikke det, vi vil med TV 2”. 
 
En øget statslig finansiering måtte imidlertid på en eller anden måde indgå i oppositionens 
løsningsmodel, og det havde naturligvis effekt på de øvrige dele af mediesystemet. Det greb Jens 
Rohde fat i, og Aage Frandsen svarer umiddelbart efter på hans spørgsmål: 
 
“Jens Rohde (V): Når vi laver public service-krav, er det jo også ud fra en erkendelse af, at man jo 
ikke kan være sikker på, at markedet kan løfte det. Men det er jo en kulturpolitisk disposition, vi 
foretager. Men om den kan løftes for private penge, eller om den kan løftes for ikkeprivate penge, 
det er så bare dér, hvor vi er uenige. Jeg vil spørge hr. Aage Frandsen, om ikke han kan anerkende, 
at der, i det øjeblik man gav TV 2 mere frihed til at drive selskaber og gøre forskellige ting med 
licenskroner i ryggen, så reelt set ville være tale om en kraftig konkurrenceforvridning også over for 
den trykte presse. Vi har jo allerede set problemerne på rubrikannoncemarkedet og en lang række 
andre områder, hvor de konkurrencemæssige aspekter af det her jo har været diskuteret gennem 
flere år. Er det så ikke mere fair, også over for de andre, der er på markedet, at sige: Enten har man 
licenskroner i ryggen, og så er det selvfølgelig med nogle bindinger, eller også har man det ikke? 
 
(Kort bemærkning). Aage Frandsen (SF): Jo, vil jeg sige til hr. Jens Rohde, det er mere fair over for 
konkurrenterne, men det er ikke mere fair over for seere. Det er det, det drejer sig om her. 
Spørgsmålet er: Hvilket hensyn skal vi tage? Skal vi tage hensyn til, at der er nogle, der konkurrerer 
med hinanden, og at de skal have frie og lige vilkår, eller skal vi også tage hensyn til kunderne eller 
seerne? Hr. Jens Rohde er tilhænger af et liberalistisk samfund, helt fint; han er tilhænger af 
markedsøkonomi, helt fint. Jeg er tilhænger af en styret markedsøkonomi, et styret marked. 
Markedet er en glimrende tjener, men ikke en god herre. Det er det, der skiller os. Det er derfor, vi 
har valgt to forskellige partier. Det er vi sådan set begge to godt tilfredse med. Det er også derfor, 
der er en skillelinje i forbindelse med, at vi vurderer TV 2”.  
 
Hensynet til virksomheden og konkurrencen, eller hensynet til borgerne og deres adgang til et 
alsidigt og mangfoldigt programudbud. Eller hensyn til konkurrence contra almenvellet. Den 
liberale eller den republikanske demokratimodel. 
 
22.7.7. Vedtagelse af loven, der kan omdanne TV 2/Danmark til TV 2 A/S 
Formålet med L 211 og L 212 var meget klar1379. Brian Mikkelsen skrev i fremsættelsestalen den 3. 
februar 2003: 
 
“Hovedformålet med lovforslaget er at give kulturministeren bemyndigelse til at stifte et 
aktieselskab ved navn TV 2/DANMARK A/S, hvis aktiekapital tegnes af staten. Dette betyder, at 
den selvejende institution TV 2/DANMARK omdannes til et aktieselskab. 
 

 
1379 L 211 “Forslag til lov om TV 2/Danmark A/S”. Frem 3. april 2003 A 6494, som frem A 6487, 1. behandling FF 
8042, betænkning B 1136, 2. behandling FF 9374, 3. behandling FF 10288, som vedtaget C 566. Lov nr. 438 af 10. juni 
2003. L 212 “Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ændringer som følge af lov om TV 
2/DANMARK A/S). Frem 3. april 2003 A 6511, som frem A 6495, 1. behandling FF 8042, betænkning B 1136, 
ændringsforslag af kulturministeren B 1295, 2. behandling FF 9354, 3. behandling FF 10211, som vedtaget C 568. Lov 
nr. 439 af 10. juni 2003. 
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Forud for stiftelsen af selskabet forelægges et udkast til åbningsbalance samt en redegørelse for 
selskabets økonomiske grundlag for Folketingets Finansudvalg. Selskabets aktiekapital samt 
størrelsen og sammensætningen af selskabets egenkapital vil fremgå heraf. 
 
I henhold til lovforslaget bemyndiges kulturministeren til, helt eller delvis, at sælge aktierne i TV 
2/DANMARK A/S. Et salg af aktier forelægges for Folketingets Finansudvalg. 
 
Selskabets formål er at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret 
virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed, såfremt der er meddelt 
tilladelse hertil i henhold til reglerne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed”. 
 
Den sidste passus betyder, at det kommende TV 2/DANMARK A/S (som blev det officielle navn, 
jfr. bemærkningen til lovforslagets § 1) “i lighed med den hidtidige retstilstand, kan oprette nye 
selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden 
virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om 
medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder” (bemærkning til § 2, stk. 1). 
 
Det fremgår desuden eksplicit, at det nye TV 2/Danmark A/S “overtager samtlige TV 
2/DANMARK’s rettigheder og forpligtelser. Ved stiftelsen af aktieselskabet overtager selskabet 
efter bestemmelsen i stk. 1 hele den af TV 2/DANMARK drevne virksomhed og indtræder i 
samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende denne virksomhed.  […] TV 2/DANMARK A/S 
skal således fuldt ud respektere og indtræde i alle vilkår i kontrakter, overenskomster, lejeaftaler og 
andre retsforhold, som er indgået af TV 2/DANMARK, ligesom TV 2/DANMARK A/S indtræder i 
alle denne institutions rettigheder” (bemærkning til §5).  
 
Det er et punkt, der kunne blive af stor vigtighed, hvis TV 2/Danmark A/S skulle blive pålagt at 
tilbagebetale en evt. uforenelig og ulovlig statsstøtte eller erstatninger for misbrug af dominerende 
stilling på tv-reklamemarkedet, som var sket, da virksomheden hed TV 2/Danmark1380. 
 
Et andet punkt har direkte konsekvens for denne afhandling og for – formodentlig – alle fremtidige 
videnskabelige beskrivelse af TV 2-privatiseringens historie, jfr. afsnit 0.16.1. Jeg citerer § 6: 
 
“Sagsakter vedrørende omdannelse af TV 2/DANMARK til aktieselskab samt sagsakter vedrørende 
salg af aktier i TV 2/DANMARK A/S er undtaget fra adgangen til aktindsigt i henhold til lov om 
offentlighed i forvaltningen”. I bemærkningen hertil anføres det, at dette sker “af hensyn til 
beskyttelsen af statens og TV 2/DANMARK’s økonomiske og forretningsmæssige interesser”. 
 
Kun Søren Søndergaard studsede i de senere forhandlinger over denne paragraf: 
 
“Man skal jo ikke have læst voldsomt lang tid i forslaget til lov om TV 2/DANMARK A/S for at 
fornemme de nye tider. I § 6 står der: ‘Sagsakter vedrørende omdannelsen af TV 2/DANMARK til 
aktieselskab samt sagsakter vedrørende salg af aktier i TV 2/DANMARK A/S er undtaget fra 
adgangen til aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen. ’Det er selvfølgelig bare 
begyndelsen, for når privatiseringen er gennemført, er der selvfølgelig ingen mulighed for 
aktindsigt. Så er der ingen offentlighed i forvaltningen, for så er det ikke længere noget, der hører 

 
1380 På trods af tekstens udtrykkelige udsagn om, at TV 2/Danmark A/S “overtager samtlige TV 2/DANMARK’s 
rettigheder og forpligtelser”, forsøgte TV 2 sig senere i retssagerne med en påstand om, at tilbagebetalingskravet ikke 
kunne rettes mod TV 2/Danmark A/S. Se senere i afsnit 22.10.3. 
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under det område. Det er sådan set bare et fuldstændig konkret kendetegn på, hvad kapitalisme er. 
Kapitalisme er lukkethed, det er mangel på demokrati, og det er mangel på borgernes indsigt og 
mulighed for at få viden om konkrete sager. Det kan man allerede se i § 6 i det her lovforslag. Så 
om ikke andet har vi i hvert fald en demokratisk begrundelse for at sige nej til forslaget”. 
 
22.7.7.1 Første behandling den 25. april 2003 
Debatten fandt sted tre uger efter Forespørgselsdebatten, og mange af de samme temaer blev tæsket 
igennem igen. 
 
Jens Rohde og Søren Søndergaard beklagede kommercialiseringen af programfladen; Rohde mente, 
at man i fremtiden kunne styre dens udvikling via public service-kontrakter, medens Søndergaard 
ville satse på at skabe bedre økonomiske rammer via statsfinansiering over skatterne. 
 
Jens Rohde blev spurgt, om brugerbetaling for TV 2’s public service-kanal var et middel til at sikre 
overholdelse af public service-aftalen, og han svarede igen, “at vi i Venstre ikke vil give TV 2 lov 
til at opkræve brugerbetaling på deres hovedkanal, det vil vi ikke”. Han henholdt sig til, at public 
service-aftalen og dens sanktionsmuligheder var en tilstrækkelig garanti. 
 
Aage Frandsen, der ofte på det saglige plan var enig med Rohde, mente imidlertid ikke, at en public 
service-bestemmelse i sig selv var nogen garanti for et bestemt indhold. Det var økonomien der 
bestemte, og sådan havde det altid været:  
 
“Med hensyn til public service, som regeringen hele tiden skyder sig ind under, at man får med, når 
man laver kontrakterne, vil jeg til enhver tid medgive, at hvis vi skulle lave noget tilsvarende, ville 
vi heller ikke kunne give nogen som helst garanti, for det kan man ikke. Tidligere var det sådan, at 
Danmarks Radio og TV 2 havde den samme bestemmelse om public service, men alligevel kunne 
vi se, at de tolkede den på meget forskellig vis, og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi deres grundlag 
for at kunne leve op til public service-kravene var forskellige. DR's grundlag var, at de havde 
licensen, og der var en klar forventning om, at de til punkt og prikke ville leve op til kravene på en 
helt bestemt måde og også anderledes end TV 2. Det har vi alle sammen affundet os med, og sådan 
måtte det også være, fordi TV 2 var i en reklamebetalt situation og også i højere grad skulle leve op 
til de markedsbestemte konkurrencekrav. Det er det skred, der vil ske. Det er det skred, der 
utvivlsomt vil ske, ligegyldigt hvor meget man skriver ned. Man kan endda skrive det ned sådan, at 
det ser ud, som om det er en klar skærpelse, og hvis der så henvises til, hvordan det var i Danmarks 
Radio før i tiden, kan man sige: Det var jo ikke, fordi det var så strengt, men Danmarks Radio følte 
en forpligtelse til at leve op til det på sin egen strenge måde. Der stod ikke en række ting i public 
service-bestemmelserne om, hvordan de skulle leve op til det, og at der skulle gives sendetid mod 
snævre målgrupper, men det var de samme bestemmelser for Danmarks Radio og TV 2. Når man 
nu fjerner disse bestemmelser, som førhen var fælles for begge kanaler, fra TV 2, er det ikke 
overraskende. Det er logisk, for sådan vil det være i fremtiden. Ordvalget lyder i og for sig 
udmærket, men jeg er overbevist om, at når man skal i gang med at praktisere bestemmelserne på et 
rent kommercielt marked, bliver man altså tvunget til at ændre sin handlemåde […]”. 
 
Ud over fremskaffelse af de økonomiske rammer og en deraf følgende programflade, var der også 
en drøftelse af, om et bestemt ejerskab af et privat TV 2/Danmark A/S kunne spille en rolle. 
 
Mette Frederiksen, der straks får svar fra Louise Frevert: 
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“Ved et salg af en i dag dansk tv-station, TV 2, vil der selvfølgelig - det påpegede vi i øvrigt 
allerede tilbage ved de indledende øvelser om medieforliget - være en overhængende risiko for, at 
den sælges til en udenlandsk køber. Jeg ved, at Dansk Folkeparti som på så mange andre områder 
har råbt lidt op, har villet have klausuler og har villet sikre sig, osv. Men det har altså vist sig 
efterfølgende, at det ikke rigtig kan lade sig gøre at garantere noget. Hvis vi eksempelvis tager 
dagbladsområdet, kunne man jo godt forestille sig, at Berlingske Tidende gik ind i et køb af TV 2, 
og så har vi allerede udenlandske, i hvert fald delvis udenlandske ejere. Hvordan forholder Dansk 
Folkeparti sig til, at danskernes foretrukne tv-kanal, den mest sete, måske ryger på udenlandske 
hænder - måske ikke første gang, men måske senere? Det kunne være Berlusconi fra Italien, og det 
kunne være andre ikke just hyggelige folk. 
 
(Kort bemærkning). Louise Frevert (DF): Under tidligere debatter har fru Mette Frederiksen stået 
heroppe og virkelig markeret, at fru Mette Frederiksen har læst de to rapporter, både den fra Danske 
Bank og den fra - ja, det ville være skønt, hvis jeg kunne udtale det. Sådan er det, jeg sætter mest 
pris på det danske sprog. Men så ville fru Mette Frederiksen også være klar over, at der rent faktisk 
står, at de eneste potentielle købere til TV 2/DANMARK A/S vil være skandinaviske, så Italien er i 
hvert fald sparket helt ud på planken og er væk. Den anden del af det er, at vi bestemmer, hvem det 
er, der skal købe TV 2. Det bliver jo sendt i udbud, så det er klart, at der er et håndtag i det. Derfor 
tror jeg altså heller ikke, at fru Mette Frederiksen har noget at komme efter her”. 
 
Men kan forligspartierne virkeligt bestemme, hvem køberen bliver? Kan – som Søren Søndergaard 
spurgte – Louise Frevert garantere, at TV 2 ikke kan sælges til andre end skandinaviske købere?  
 
Frevert svarede, at det centrale ikke var ejeren, men programfladen. Og var den eksisterende 
programflade særlig dansk? “Jeg må nok sige, at det ikke ligefrem er danskheden, der præger 
programfladen på TV 2 i dag, men som jeg har garanteret heroppefra, så bliver det, der vil komme 
fra TV 2 i fremtiden ifølge den public service-kontrakt, som vi har indgået med regeringen, i hvert 
fald ikke mindre dansk. Det, det må dreje sig om, er jo programfladen. Det er da selvklart. Det er 
programfladen, det må dreje sig om, og vi vil da aldrig nogen sinde blive influeret af Berlusconi og 
andet. Det vil være ulovligt. Det vil vores lovgivning slet ikke være gearet til”. 
 
Her måtte Carina Christensen, De Konservative, gribe ind og anføre, at det faktisk ville være imod 
EU-lovgivningen, hvis der blev indskrevet en garanti for, at TV 2 ikke blev opkøbt af en 
udenlandsk ejer. Det var helle ikke nødvendigt: 
 
“Jeg frygter nu heller ikke, at det vil blive en udenlandsk ejer meget, meget fjernt fra Danmark, der 
køber det. Jeg tror, der vil være stor sandsynlighed for, at det bliver en skandinavisk ejer, for 
Danmark er nu engang et meget lille sprogområde. Der vil ikke være ret mange, der har den store 
interesse i at drive tv herhjemme, og man kan sige, at det er måske ærgerligt, for så er det ikke 
engang sikkert, at vi får den bedste og billigste ejer ind i billedet”. 
 
Ejerskab kunne dog – uanset og det var dansk eller udenlandsk – skabe et mangfoldighedsproblem, 
hvad Mette Frederiksen som den eneste kom ind på. Hun sagde: 
  
“Set i bagklogskabens lys var det dengang i midten af 1980'erne en god idé at bryde DR's monopol. 
En ordentlig offentlig debat i Danmark kræver en mangfoldighed af medier. Det er også derfor, at 
private medier selvfølgelig ikke er et onde i sig selv. Problemet er, når de private kun vælges til 
udelukkende af ideologiske årsager. En hovedkulds privatisering af TV 2, og det er det, vi mener 
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lovforslaget lægger op til, vil være et tilbageskridt for den mangfoldighed. Vi risikerer, at de 15 år, 
hvor TV 2 har eksisteret, ender med at blive en parentes i en proces, hvor statslig 
magtkoncentration måske erstattes af privat magtkoncentration. Antallet af selvstændige dagblade i 
Danmark rasler ned, og på kryds og tværs sammensmelter medier ét efter ét. Jeg synes faktisk, vi 
har mærket netop den tiltagende koncentration af medier og dermed også magt netop i debatten om 
en privatisering af TV 2. Da næsten alle medier, især dagbladene, er potentielle købere, så har det 
næsten været umuligt at etablere en ordentlig offentlig debat”, jfr. kapitel 20. 
 
Ingen kommenterede det, ganske som Arne Mariager heller ikke have fået en debat i gang med sit 
bekymrede indlæg (afsnit 22.5.4.1). Michael Bruun Andersen havde nævnt problemet på høringen 
(22.7.2.6), men også uden reaktioner. 
 
Det sidste, jeg vil fremhæve fra debatten, er digitalisering af sendernettet. Det rummede som sagt 
den risiko for TV 2/Danmark A/S, at konkurrenter kunne få samme 100%’s dækning ved salg af 
reklameplads, og der var også den mulighed, at TV 2-regionerne kunne få deres egen kanal. Det var 
fremhævet i de to konsulentrapporter, men den fordel, DTT rummede, nemlig brugerbetaling, havde 
regeringspartierne afvist.  
 
Jens Rohde, der tidligere havde svinget frem og tilbage i spørgsmålet om etablering af et danske 
DTT, havde den 2. april 2003 udtalt til Børsen, at han ikke længere så en økonomisk fremtid for 
DTT. Det gik skidt i Storbritannien, hvor ITV Digital var gået konkurs1381. Rohde mente, at der 
måtte træffes en hurtig beslutning om at udskyde projektet, så en kommende ejer af TV 2 fik fjernet 
dette usikkerhedsmoment, og privatiseringen ville da komme et stor skridt nærmere. 
 
Naser Khader spurgte på denne baggrund den konservative ordfører, om hun var enig med Rohde, 
og om hun var enig i, at Rohde dermed løb fra medieforliget. 
 
Carina Christensen: “Vi har holdt et møde i forligskredsen i denne uge, hvor vi har drøftet 
spørgsmålet, og hvor vi selvfølgelig også har drøftet hr. Jens Rohdes indstilling til det. Vi har bedt 
om nogle yderligere udredninger vedrørende spørgsmålet, bl.a. muligheden for at kunne lave en 
delvis digitalisering, så man altså ikke tager det fulde skridt nu. Det vil vi så drøfte videre på det 
næste møde. Så vi har ikke taget endelig stilling, men vi deler hr. Jens Rohdes skepsis”. 
 
Khader gik videre med TV 2-regionerne. Hvad skulle der ske med deres mulighed for at få egen 
kanal, hvis DTT-projektet blev udsat? Og hvad var begrundelse herfor? 
 
Carina Christensen henviste som Rohde til de dårlige udenlandsk erfaringer. Hensynet til TV 
2/Danmark og konkurrence fra kommercielle virksomheder og fra en regional tv-kanal blev ikke 
nævnt, og direkte afvist af Jens Rohde1382. Det var usikkerheden, der var afhørende. “Jeg synes, det 

 
1381 Det er lidt misvisende. ITV Digital gik rigtigt nok konkurs i efteråret 2002, men i stedet havde et nyt selskab, 
domineret af BBC, overtaget de tildelte MUX og udbudt dem som free-tv og ikke som abonnements-tv, og det gik 
strygende. Se Mortensen 2004 s. 98-99. 
1382 Rohde: “Jeg er nødt til meget klart at understrege, at mine betænkeligheder ved digitalisering intet har at gøre med 
privatiseringen af TV 2, således som hr. Naser Khader gav udtryk for her på talerstolen. Det er igen at skyde falske 
motiver i skoene på folk. Det synes jeg ikke er rimeligt.  Når jeg har udtrykt bekymring for digitalisering, er det, fordi 
jeg kan se, at den ikke har skabt andet end problemer og økonomisk dårligdom alle de steder, hvor man har haft gang i 
det. Det er virkeligheden. Hvorfor tror hr. Naser Khader, at belgierne fuldstændig er stået af og ikke vil være med? 
Hvorfor tror hr. Naser Khader, at man i England har oplevet, at ITV er gået under jorden eller bukket under på det, og at 
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er en sund skepsis, vi har i forligskredsen. Det er et stort skridt at vedtage en digitalisering, så jeg 
synes, det er meget fornuftigt, at vi tænker os godt om, inden vi går videre”. 
 
Kulturministeren sluttede, som det er kutyme, debatten af, og han udtrykte sin tiltro til danskerne 
frie valg: 
 
“Det er jo fair nok, at vi er uenige politisk. Jeg tror egentlig, hvis man kigger ideologisk på det, at 
en del af baggrunden selvfølgelig er, om man har tiltro til markedet eller ej, tiltro til, at det enkelte 
menneske kan foretage et frit valg, tiltro til, at danskerne vil vælge det rigtige. Der må jeg sige, at 
jeg har en afgørende tro på, at danskerne vil vælge det kvalitativt rigtige produkt, det vil sige de tv-
stationer, som sender kvalitetsorienterede nyheder, kvalitetsorienteret dansk drama, 
kvalitetsorienterede børne- og ungdomsudsendelser og ikke bare masseproduceret dåselatter fra 
USA”.  
 
Spørgsmålet er så bare, om der vil være tv-stationer med denne programkvalitet, som danskerne kan 
vælge. 
 
22.7.7.2. Anden og tredje behandling 
Udvalgsarbejdet samt anden og tredje behandling bragte ikke meget nyt frem. Jeg vil dog fremhæve 
den gentagne drøftelse i betænkningen og ved begge forhandlinger af et centralt spørgsmål, der 
havde været fremme ved Forespørgselsdebatten, og som stiller de to tilgangsvinkler til TV 2’s 
fremtid på spidsen. Det lyder: Med hvilke midler skal TV 2 udvikles? 
 
Kulturminister Brian Mikkelsen ved anden behandling den 15. maj 2003: 
 
“TV 2 arbejder under markedskræfterne, med markedskræfterne og i et markedsorienteret system. 
Der vil ikke være nogen forandring i fremtiden. TV 2's indtægter hidrører for 90 pct.s 
vedkommende fra reklamer [1383]. Nu giver vi så frihed ved, at vi fritstiller TV 2. Man kan senest se 
i et indlæg i Politiken i dag, at TV 2's administrerende direktør, hr. Peter Parbo, mener, at det, som 
TV 2 har brug for, er frihed. Frihed til at operere ude på markedet, frihed til at indgå alliancer, 
frihed til nye services og yderligere kapital til finansiering af TV 2's muligheder for at udvikle sig. 
Det er den tro, vi har på, at TV 2 kan udvikle sig kvalitativt med den mulighed for alliancepartnere 
og med de stramme krav, vi stiller til TV 2”. 
 
Naser Khader: “Der er lige noget, jeg skal have skåret ud i pap i forbindelse med, at TV 2 har brug 
for nogle flere frihedsgrader, så de kan tiltrække risikovillig kapital og indgå partnerskab med 
private virksomheder. Jeg skal bare lige høre: Hvad er det egentlig, der hindrer dem i det i henhold 
til nuværende lovgivning? Hvad er der galt med den nuværende lovgivning? Kan de ikke gøre det 
under den nuværende lov?”. 
 
Jens Rohde ved tredjebehandlingen den 28. maj 2003:“ Uanset om TV 2 fortsætter under de 
nuværende vilkår, eller om man privatiserer TV 2, er det helt afgørende for stationens eksistens, at 
den får mulighed for at udvikle nye selskaber som f.eks. betalingskanaler, pay per view-tjenester, 
radiotjenester og forretningsinitiativer på internettet. Det kan man jo bare give den lov til alligevel, 
har hr. Søren Søndergaard sagt her fra Folketingets talerstol. Ja, det kan man, men ville det være 

 
man har udskudt beslutningerne til 2020? Er det for sjov? Er det, fordi man vil privatisere TV 2? Nej, det er, fordi 
erfaringerne er så rystende på det her område”. 
1383 I 2002 var det som nævnt 62%, se TV 2’s Årsrapport for 2002, s. 31 
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rimeligt? Vores svar er: Nej! Hvis en tv-station skal agere på det frie marked og derfor hente sin 
største indtjening herfra, og den samtidig er statsejet og får licenspenge, må man naturligvis sætte 
en række begrænsninger for en sådan stations virke, for ellers vil den kunne forhindre andre 
medievirksomheder i at udvikle sig og eksistere. Spørg blot i dagbladsbranchen. Regeringen har 
taget konsekvensen af mediesammensmeltningen og konkurrencen. Det er ikke hensigtsmæssigt for 
TV 2 at være underlagt de politiske bindinger, som vi er nødt til at fastholde i dag, for det vil 
nemlig betyde enten langt flere offentlige penge eller stationens død, og vi ønsker ingen af disse to 
ting”. 
 
Søren Søndergaard: “Jeg skal ganske kort sige til hr. Jens Rohde, at i modsætning til Venstre så er 
vi villige til at bruge offentlige midler til at sikre dansksproget kultur, dansksprogede nyheder, 
dansksproget drama osv. på to konkurrerende, offentligt finansierede tv-kanaler. Vi mener nemlig, 
det er vigtigt, for at dansk kultur, dansk sprog og danske nyheder kan overleve i den globaliserede 
verden, vi er inde i, og vi beklager meget, at de borgerlige åbenbart ikke er indstillet på at give det 
tilskud”. 
 
Jens Rohde: “Lad mig kvittere over for hr. Søren Søndergaard, fordi han ikke på noget tidspunkt 
har lagt skjul på, at oppositionen er villig til at bruge mange flere offentlige midler. Men pengene 
skal jo så bare komme et sted fra, og så bliver det borgerne, der må til lommerne. Jeg anerkender 
også, at hr. Søren Søndergaard ønsker, at pengene skal tages over skatten, så det er de rigeste, der 
skal betale mest, osv. Fint nok. Men det ændrer jo ikke ved, at der skal et betragteligt 
nettomerprovenu til, hvis TV 2 skal have mulighed for at udvikle sig, og jeg synes, det vil være 
rimeligt, hvis man giver et bud på, hvor meget mere der skal til, og hvor mange flere offentlige 
midler man er villig til at kaste oven i det, som i forvejen er verdens højeste licens”. 
 
Mette Frederiksen svarede senere: “Inden hr. Jens Rohde nu forsøger at overbevise Folketinget om, 
at danskerne betaler enorme mængder i licens, skal man måske være opmærksom på, at det, vi 
betaler for at se TV 2, på daglig basis svarer til knap én krone - knap én krone. Det er faktisk det 
beløb, der er tale om. Der er intet til hinder for, at TV 2 kan få lov at udvikle sig på det nuværende 
lovgivningsgrundlag, intet! Og regeringen har ikke hørt en eneste fra oppositionen sige, at vi ikke 
vil være med til at udvikle TV 2, tværtimod. Det vil vi faktisk godt, men vi er altså af den 
overbevisning, at vores muligheder fra politisk side for at deltage i en fortsat udvikling af TV 2 vil 
mindskes ganske alvorligt ved den forestående privatisering”. 
 
Men hvis oppositionen virkeligt ville udvikle TV 2-syetemet, hvorfor havde man så ikke gjort det 
tidligere, da man rådede over et flertal i Folketinget, spurgte Poul Nørgaard skarpt. Flere fra 
oppositionen havde fremhævet, at TV 2’s programflade ikke levede op til forventningerne, og hvad 
havde man gjort for at forbedre det? Hvad ville man bevare? Og hvad skulle udvikles? 
 
Mette Frederiksen om, hvad hun ville bevare: “jeg [vil]  sådan set bevare det, jeg mener er essensen 
af TV 2 i dag: Det er nyhedsformidling, det er dokumentar, det er morgen- og aftenprogrammer, 
som samler op på den igangværende offentlige debat og i øvrigt selv sætter en dagsorden, det er 
film, det er den forholdsvis alsidige sendeflade, der er i dag. Det er ikke ensbetydende med, at jeg 
ikke kunne ønske mig et endnu bedre TV 2. Det er sådan set det, kulturpolitik og mediepolitik 
handler om. Det, vi er nervøse for - til hr. Poul Nødgaard - er, at vi fra politisk side ved at 
privatisere TV 2 afskriver os muligheden for at udvikle, afskriver os muligheden for at have 
indflydelse på, hvordan de to public service-kanaler skal udvikle sig”. 
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Svaret er ikke meget konkret. Det centrale synes nærmest at ligge i, at politikerne bevarer 
muligheden for at styre. Det mest håndfaste, Mette Frederiksen kunne pege på i et 
udviklingsperspektiv, var TV 2-regionernes ønske om en digital kanal, uden hun tilsyneladende var 
opmærksom på de indre stridigheder i TV 2-konstruktionen. 
 
“Til spørgsmålet om, hvilke udviklingsperspektiver der kan være for TV 2, tror jeg, vi skal prøve at 
tage diskussionen om TV 2 under ét. Vi har i dag en konstruktion, hvor regionerne efter vores 
mening opfylder en meget, meget central public service-forpligtelse. Jeg tror, der er meget mere 
potentiale i det regionale tv, end vi kan se i dag, og hvis ellers regeringen turde det, ville det derfor 
selvfølgelig være oplagt, at vi samtidig med den kommende digitalisering af det jordbaserede 
sendenet sørgede for, at regionerne kunne få flere udviklingsmuligheder ved at tildele dem en 
landsdækkende kanal. Jeg mener, der er grund til at antage, at når regeringen lige pludselig ikke 
ønsker at digitalisere sendenettet i Danmark, hænger det lige præcis sammen med, at hvis vi laver 
den digitalisering og giver regionerne muligheder for at bidrage til public service-tv på 
landsdækkende plan, ville der opstå en meget, meget stor konkurrent til TV 2. Seerne elsker 
regionerne med god grund, for det er godt tv, og de kunne i hvert fald tage sig af en del af det, der 
sker i det TV 2, vi kender i dag, hvis de fik bedre muligheder for at udvikle sig, og derudover ville 
det selvfølgelig bidrage til en fortsat udvikling af den sendeflade, vi kender i dag. Jeg vil gerne sige, 
at jeg synes, det er meget forfejlet, når regeringen forsøger at bilde danskerne ind, at TV 2 er ved at 
sprænges og gå fra hinanden […]”. – Hvad der imidlertid var ved at ske, jfr. de mange og voksende 
uenigheder mellem Kvægtorvet og regionerne. 
 
Esther Larsen fra Venstre ville også TV 2-regionerne det godt og pegede på, at når de i fremtiden 
ville få licensen direkte, blev de fritaget for økonomisk usikkerhed og mulige nedskæringer som 
følge af TV 2/Danmarks svingende indtægter. Men hvad var Socialdemokratiet egentlig villige til at 
betale til TV 2-regionernes udvikling? 
 
Mette Frederiksen: “Så spørger fru Ester Larsen, hvor mange penge vi er villige til at bruge. Det 
afhænger fuldstændig af, hvad vi vil have. Hvis danskerne er enige med os i, at når vi bruger så 
relativt megen tid på at se fjernsyn, som vi gør, altså knap 3 timer om dagen, skal der også være et 
ordentligt udbud og et ordentligt tilbud, og hvis vi vil have ordentligt tv i de knap 3 timer af døgnet, 
vi ser fjernsyn, koster det selvfølgelig nogle penge. Men det afhænger jo fuldstændig af, hvad det 
er, vi vil have, så det vil jo - undskyld mig - være grænsende til det absurde at begynde at opsætte 
grænser for, hvor meget licensen må stige, og hvor mange penge vi vil bruge. […] Man gambler 
med TV 2, man sætter den danske succes i vort medielandskab over styr uden at have en 
kulturpolitisk vision, og det er det, der er så ærgerligt”.  
 
Hvis en kulturpolitisk vision på tv-området skulle bestå i andet end status qvo – og den tilstand var 
der ikke tilfredshed med hos nogen af parterne – må konklusionen ud fra debatterne være, at 
hverken regering eller opposition havde fremlagt noget på det indholdsmæssige plan, der kan kaldes 
en vision. Oppositionen ville ved statseje fastholde en handlemulighed, som den mente regeringen 
forskertsede ved en privatisering. Regeringen ville fastholde handlemulighed gennem public 
service-kontrakterne og sikre udvikling via markedskræfterne, hvis længerevarende effekt ingen 
imidlertid kunne forudse. Oppositionen ville også udnytte markedet som delvis finansieringskilde, 
medens regeringspartierne afviste den konkurrenceforvridning, der lå i blandingsfinansieringen.  
 
På to områder var der usikkerhed: hvilket programindhold var det, politikerne forestillede sig, når 
de talte om public service? Og var der statspenge nok til at finansiere det? Var markedet stort nok? 
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Kunne konkurrencen om at levere kvalitet inden for “nyhedsformidling, oplysning, undervisning, 
kunst og underholdning” (Radiolovens § 10) i et lille land som Danmark kun ske inden for 
statsejede virksomheder, eller var accept af markedsbetingelserne en nødvendighed for at skaffe 
tilstrækkelig finansiering, når de statslige midler var begrænsede? 
 
Jens Rohde skal få ordet for en afsluttende kommentar: 
 
“[…] vi overlader jo ikke det hele til markedet. Det, vi gør, er, at vi stadig væk har verdens højeste 
licens, vi har stadig væk Danmarks Radio med to tv-kanaler og fire radiokanaler, det er ikke 
markedsbaseret, og så har vi et TV 2, som i dag er hundrede procent markedsafhængigt i alt, hvad 
de gør, og hvis de skal have mulighed for at udvikle sig, ja, så er der jo kun én vej: enten giver man 
dem mere i licens, det ønsker vi ikke, eller også giver man dem mulighed for at udvikle nye 
forretningsinitiativer, og hvis de ikke skal være konkurrenceforvridende over for andre medier og 
dermed presse dem ned, så vi får mindre pluralisme i mediebilledet, ja, så er man ganske enkelt 
nødt til at lave nogle lige og fair konkurrencevilkår. Det er det, det handler om, og det er dér, 
pluralismen kommer ind i billedet”. 
 
VKO-flertallet vedtog L 211 og L 212 den 28. maj 2003, og hermed var anden fase i salgsprocessen 
slut. Kulturministeren havde nu bemyndigelse til at stifte et aktieselskab ved navn TV 2/Danmark 
A/S, hvis aktiekapital skulle tegnes af staten. Forhandlinger om stiftelsen skulle ske i 
Finansudvalgets regi, ligesom et evt. salg af alle eller nogle af statens aktier skulle forelægges 
Finansudvalget til godkendelse. 
 
22.8. Kommentar til anden fase i privatiseringsprocessen 
Som fortalt i starten af afsnit 22.7 ville privatiseringen forløbe i tre faser. Første fase var udskillelse 
af TV 2-regionerne fra TV 2/Danmark, jfr. afsnit 22.7.1. Anden fase blev netop afsluttet med 
vedtagelse af L 211, der omdannede TV 2/Danmark til et aktieselskab. I tredje fase vil 
Kulturministeren sætte aktierne til salg, jfr. senere i afsnit 22.11. 
 
Her skal jeg opsamle de centrale argumenter for og imod privatiseringen, således som de blev 
fremlagt i denne anden fase. 
 
Det første argument er, at privatiseringen er et mål i sig selv. Det er et ideologisk standpunkt, at 
privat eje af virksomheder i sig selv er bedre end statseje. Dette argument kan ligge bag VKO-
partiernes privatiseringsønske, men det fremføres ikke i denne del af privatiseringsprocessen. 
 
Den næste række af begrundelser ser alle privatiseringen som et middel til at nå andre mål. 
 
Et argument er da, at privatiseringen er nødvendig for at hindre den konkurrenceforvridning, det 
statslige ejerskab med tilhørende statsstøtte udgør. Jens Rohde nævner således, at TV 2/Danmarks 
indtog på rubrikannoncemarkedet vil skade de trykte medier og især dagbladsbranchen.  
 
Rohde og hele oppositionen er enige om, at TV 2/Danmark står foran store økonomiske 
udfordringer, bl.a. fordi tv-reklameindtægterne er faldende, og fordi det kommende DTT-net vil 
skærpe konkurrencen. Det tredje argument er derfor, at TV 2/Danmark skal have nye 
indtægtsmuligheder. Men hvis TV 2/Danmark får dette som statsvirksomhed, vil 
konkurrenceforvridningen blive øget. Rohde mener derfor, at hvis TV 2/Danmark skal have 
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statsstøtte, skal aktiviteterne begrænses, og begrænses de, vil TV 2/Danmark som virksomhed få det 
svært, ja på længere sigt lukke. Kun privat ejerskab muliggør flere indtægter. 
 
Tilhængerne af fortsat statsligt ejerskab anfører her til, at TV 2/Danmark allerede har en masse 
muligheder for at ekspandere, loven gør det jo muligt, og TV 2/Danmark har allerede ved 
oprettelsen af TV 2 Zulu vist vejen til nye indtægter. 
 
Det bringer fremskaffelse af statsstøtten på banen som det fjerde argument. Brian Mikkelsen og 
Rohde nævner igen og igen, at privatiseringen skal gennemføres, fordi danskerne betaler alt for 
meget i licens, ja ind imellem er det faktisk hovedargumentet. Modstanderne kommer her i 
vanskeligheder. Søren Søndergaard, der mente, at den eksisterende programflades elendighed 
skyldtes mangel på penge, var villig til at øge licensen eller at opkræve statsmidlerne via en øget 
skattebetaling. Det er Aage Frandsen i princippet med på, men alligevel ikke, når det kommer til 
stykket. Der var begrænsede statslige ressourcer, måtte han medgive. Knaphed på ressourcer ville 
der imidlertid også være efter en privatisering, idet ejeren måtte kræve et afkast af den investerende 
kapital, hvad der efterlod færre midler til programmer. 
 
Det femte argument er en kombination af hensynet til TV 2/Danmark som virksomhed og 
sammensætning af programfladen. Jens Rohde åler TV 2 for en elendig programflade, der synes 
tilrettelagt efter kommercielle hensyn, hvad der er nødvendigt, hvis TV 2 skal overleve som 
virksomhed. Og netop hensynet til virksomheden TV 2 stod centralt for ham og ministeren. 
Modstandere af privatiseringen kunne derfor lige så godt give op med det samme, fordi den 
programflade, de forsvarede, og som var den, virksomheden kunne levere, ikke var værd at skrive 
hjem om. 
 
Det medgiver modstandere af privatiseringen, men de anfører hertil et ejerskabsargument, der nok 
er det centrale i deres modstand. Nemlig, at staten som ejer giver politikerne muligheden for at styre 
TV 2/Danmarks fremtidige udvikling. Og det er da det sjette argument både for og imod privat og 
statsligt ejerskab: ejeren kan bestemme over TV 2/Danmark. Derfor er ejerens identitet også central, 
hvorfor modstanderne kan trækker Berlusconi frem som skræmmebillede, mens tilhængerne, der i 
realiteten er enige i ejerskabets betydning, forsøger sig med en afvisning af andre end skandinaver 
som ejere. 
 
Det sjette argument angår forbindelsen til de øvrige dele af mediesystemet. Skal TV 2 klare sig i 
den multinationale konkurrence, må der tilføres mediemæssig kompetence, og synergi kan skabes 
ved krydsejerskab mellem f.eks. TV 2/Danmark og danske dagblade. Men netop dette er et af 
modstandernes centrale modargumenter. De danske mediemarkeder var præget af en tiltagende 
koncentration, og en privat dominans måtte derfor afbalanceres af stærke statslige medier for at 
opretholde mangfoldigheden. 
 
På tværs af alle disse argumenter for og imod findes et uforløst modsætningsforhold mellem 
ejerskab og økonomi. Tilhængere af privatiseringen tror nemlig ikke selv på, at privat ejerskab og 
konkurrence på markedets præmisser skaber den public service-programflade, som de fastholder, er 
målet for hele manøvren. Derfor vil de styre det private TV 2/Danmark gennem detaljerede public 
service-kontrakter, som skal kontrolleres og sanktioneres via Radio- og tv-nævnet, der skal udpeges 
og overses af ministeren. Modstanderne er ligeledes klare over, at ejerskab ikke er det centrale, det 
er den økonomi, der skal finansiere levering af public service broadcasting. Og de er 
opmærksomme på, at de af politiske årsager ikke er i stand til at levere det økonomiske grundlag, 
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der skal til, for at et statsligt TV 2/Danmark kan levere den programflade, som de også mener, er 
den rette for befolkningen. Jfr. deres manglende svar, da Poul Nødgaard spørger til, hvorfor de ikke 
gjorde mere for TV 2/Danmark, da de havde regeringsmagten og flertallet i Folketinget. 
 
22.9. Klargøring til salg 
At klargøre salg af aktier i det nydannede TV 2/Danmark A/S var imidlertid ingen let affære, hvad 
jeg skal vise om lidt. Og TV 2/Danmarks muligheder for at starte nye aktiviteter på et kommercielt 
grundlag viste sig også vanskeligere end forudset. 
 
Jeg har tidligere fortalt om de langstrakte og kuldsejlede bestræbelser på at sikre TV 2 en 
radiokanal. Det kiksede for Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, der i sit oplæg til de 
mediepolitiske forhandlinger i foråret 2000 havde tildelt TV 2 P4 (afsnit 18.9.8). P5 var næsten klar 
til at auktion med TV 2 som erklæret byder, da Brian Mikkelsen som ny Kulturminister stoppede 
processen i december 2001 (afsnit 22.2.6). 
 
22.9.1. Udbud af radiokanaler 18. juni 2003 
Den 4. april 2003 offentliggjorde Radio- og tv-nævnet udbudsmaterialet for den femte radiokanal, 
P51384. Bestræbelserne på at skaffe endnu flere radiokanaler til danskerne havde desuden medført, at 
en sjette radiokanal, P6, kunne etableres via en række ellers ubrugte frekvenser, så den blev også 
udbudt. Ingen af kanalerne var dog landsdækkende. 
 
Der var ingen krav til programindholdet i P6, der til gengæld kun havde en dækning på ca. 37% af 
befolkningen. P5 ville dække ca. 78%, og her var der krav. Kanalen “skal sende minimum 1000 
timer nyheder om året, en times magasinprogram dagligt samt have skandinavisk musik i cirka 30 
procent af sin musikflade” (Kulturministeriets pressemeddelelse den 4. april 2003 og 
Bekendtgørelsens § 2). 
 
Interesserede købere kunne straks tilmelde sig den endelige auktion, der ville finde sted den 18. juni 
i et rigtigt auktionshus – nemlig hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner i Bredgade i centrum af 
København. 
 
Fristen for tilmelding udløb den 2. juni kl. 12. Otte interessenter tilmeldte sig. Det var: 
 
•Bonnier Radio Danmark A/S, en del af Bonnierkoncernen. 
• MTG A/S. 
•NRJ Denmark Holding A/S. Selskabet var ejet af den franske NRJ Group S.S., der drev 
radiostationer i flere lande, bl.a. i Sverige. 
•  Radio 2 A/S, der som nævnt (afsnit 18.2.1) var ejet af Clear Channel Communications Inc. 
• SBS Radio A/S. 
• Sky Radio A/S, der allerede drev lokalradio i Danmark, og som var ejet af  Sky Radio i UK, der i 
sidste led var ejet af Rupert Murdochs News International. 
• Talpa Radio International B.V. Hovedparten af aktierne var ejet af den hollandske formatudvikler 
J.H.H. de Mol. 
• Radioselskabet A/S med hjemsted på Kvægtorvet i Odense, og 100% ejet af TV 2/Danmark. 
 

 
1384 Via Bekendtgørelse nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette 
jordbaserede FM-kanal.  



 1118 

TV 2/Danmark ville således forsøge at få P5 eller P6 som led i de fremtidsplaner, som Danske Bank 
havde bakket op. Og som statsejet station havde TV 2/Danmark måske adgang til økonomiske 
ressourcer, som kommercielle aktører ikke kunne matche. Det havde der været spekulationer 
fremme i dagspressen om (Berlinske Tidende den 3. juni 2003). 
 
Foreningen af Kommercielle Lokalradio- og tv-stationer (KOMM) sendte derfor den 12. juni et 
brev til Kulturminister Brian Mikkelsen, hvori KOMM anfægtede TV 2/Danmarks deltagelse i 
auktionen. Foreningen skrev: 
 
“På grund af TV2’s hidtidige adfærd med brud på konkurrencereglerne via misbrug af 
licensmidlerne, hvilket EU-Kommissionens igangværende undersøgelse af TV 2’s 
konkurrenceforvridende adfærd søger at afdække [… og] på baggrund af klage fra et af KOMM’s 
medlemmer [SBS], så vil KOMM klage til EU-Kommissionen, såfremt TV2 byder højest i et 
useriøst niveau på enten den femte eller den sjette FM-frekvens. Hermed vil KOMM søge afklaret, 
hvorvidt TV2’s bud på auktionen er indenfor rammerne af EU’s statsstøtteregler som skal sikre fair 
konkurrencevilkår. Denne oplysning skal ikke ses som en trussel, men snarere som en oplysning, 
idet vi på ingen måde har tillid til TV2’s vilje til overholdelse af de konkurrencemæssige 
spilleregler” (s. 4-5). 
 
Og når TV 2 kunne tænkes at skaffe sig en radiokanal, var det på grund af privatiseringen. Ved at 
råde over P5, skulle TV 2 “opnå en højere værdi og dermed indbringe et øget salgsprovenu” (s. 6). 
Men det kunne kun ske, hvis TV 2/Danmark købte til markedsprisen og kunne drive kanalen med 
overskud, som det var nødvendigt for andre. 
 
Ville Brian Mikkelsen på den baggrund “præcisere grænserne for TV2’s bud på auktionen med 
henvisning til begrebet “konkurrencemæssige vilkår”, således [at] KOMM’s medlemmer ikke skal 
udsættes for konkurrenceforvridning fra en licensfinansieret organisation” (s. 1).  
 
Brian Mikkelsen svarede den 16. juni bl.a. følgende: 
 
“Med hensyn til jeres tilkendegivelse om at klage til EU-Kommissionen, hvis TV 2 vinder 
auktionen med et efter KOMM’s vurdering urealistisk højt bud, kan jeg kun sige, at det må stå jer 
frit for. Jeg har tiltro til, at TV 2’s ledelse træffer økonomisk ansvarlige beslutninger ud fra nogle 
strategiske vurderinger af, hvad der i det lange løb gavner virksomheden. […] Med hensyn 
til ’budkrig’ er det en relevant indvending, at dette kan føre til, at koncessionsafgifterne for den 
femte og den sjette radiokanal kan blive for høje set i forhold til kanalernes kommercielle 
potentiale”. Men efter ministerens mening havde aktørerne fået “et realistisk indtryk af de 
overordnede rammer for de nye radiokanaler og disses kommercielle potentiale” (s. 2)1385. 
 
Den 18. juni sent på en dejlig sommereftermiddag blev auktionen holdt hos Bruun Rasmussen1386. 
Lokalet var stuvende fuldt med dele af det københavnske jetset, mediefolk, embedsmænd, 
medieforskere og ministeren, der sad på første række og strålede om kap med solen. Han havde 
omdøb dagen til “begejstringens dag”. 
 

 
1385 KOMM’s brev som bilag 440, alm. del, Kulturudvalget 2002-03, ministerens svar som bilag 441. 
1386 Kilder: “Forløbet af auktionen over den femte og sjette radiokanal – 18. juni 2003” på Styrelsen og Bibliotek og 
Mediers hjemmeside. Følgende aviser for den 19. juni 2003: Berlingske Tidende, Politiken, Morgenavisen Jyllands-
Posten, Fyens Stiftstidende, MetroXpress Århus, Ekstra Bladet, De bergske Blade. 
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Radio- og tv-nævnet havde indstillet til ministeriet, der havde godkendt det i Bekendtgørelsen, at 
ingen kunne få rådighed over begge kanaler1387. Desuden var det besluttet, at auktionen over de to 
kanaler skulle foregå simultant1388. Når buddene på den ene kanal stoppede, gik auktionarius videre 
med den anden, og når byderne her tøvede, vendte han tilbage til den første. Når ingen ønskede at 
byde over på hverken P5 eller P6, ville afgørelsen falde i ét hug.  
 
Stemningen var hektisk. Radioavisens trekvart århundrede lange monopol på landsdækkende 
radionyheder skulle brydes, hvad der i sig selv var en danmarkhistorisk begivenhed, mente nogle. 
Det var første gang en auktion blev anvendt i dansk mediepolitik. Processen skulle blive kort og 
kontant. Det hele ville være overstået på ti minutter, sagde auktionarius - Jesper Bruun Rasmussen. 
Og lokalet var ubehageligt varmt på grund af solen, de alt for mange mennesker og de mange 
lamper, tv-holdene havde medbragt. Repræsentanterne for de otte bydere havde siddepladser som 
ministeren og embedsmændene, alle andre stod op. 
 
Præcis kl. 17 gik man i gang. Der skulle bydes på den årlige faste afgift for otte år. I begyndelsen 
gik det trægt. MGT lagde for med mindstebuddet på P5 – 5 mio. kr. Auktionarius ventede, men gik 
så til P6. Atter blev mindstebeløbet brugt – Radio 2 bød 2 mio. kr. Ingen bød over, og man vendte 
tilbage til P5. Nu gik det hurtigere. SBS, NRJ, MTG og TV 2 bød hurtigt prisen op på 14,5 mio. kr., 
som var TV 2’s bud. Så pustede man ud og vente tilbage til P6. Talpa og Radio 2 bød hinanden op 
til 3,5 mio.kr., som blev Radio 2’s bud. P5 blev herefter i kamp mellem TV 2 og Sky Radio bud op 
til 23 mio. kr., der igen var TV 2’s bud. På denne måde vekslede buddene mellem P5 og P6. Radio 
2, Bonnier og Talpa bød på P6, medens P5-kampen mest stod mellem TV 2, Sky Radio og SBS. TV 
2 bød 48 mio.kr., der straks blev overgået af Skys’s 49 og SBS’s 50 mio. kr. Altså 8 gange 50 mio. 
kr. = 400 mio. kr. Her stod TV 2 af og begyndte i stedet at byde på P6. En overgang så det ud til, at 
TV 2 kunne få kanalen for 18 mio. kr. Auktionarius holdt pause. Hvis der var nogle, der havde 
behov for at ringe til banken efter flere penge, var det bestemt muligt, spøgte han. Nervøs latter. Så 
vendte han tilbage til P5. Her stod Sky som seneste med 51 mio. kr. Efter en kort kamp vandt Sky 
Radio A/S budkrigen med 54 mio. kr. SBS gav op. Og var kampen om P6 slut? Nej, Talpa og TV 2 
dystede for sidste gang, og TV 2 stoppe med et bud på 22 mio. kr. Talpa Radio International B.V. 
fik frekvensen for 22,5 mio. kr. Klokken var 17.55. “Første. Anden. Tredje gang”, Jesper Bruun 
Rasmussen lod hammeren falde. Staten havde solgt for mindst 612 mio. kr., hvortil ville komme det 
løse i form af mindre afgifter beregnet ud fra kanalernes årlige omsætning. 
 
Alle pustede igen ud, de fleste stærkt forbavsede over de skyhøje priser. Uden tvivl havde den 
fortættede stemning spillet ind, måske var flere gået langt over deres egne forventninger, og var der 
realisme i slutresultatet?1389 Peter Parbo mente, at “man nemt [kan] blive grebet af stemningen og 
komme langt højere op, end man vil. Derfor havde vi lagt grænsen hjemmefra på forhånd”. Men, 
‘vi har fortsat ambitioner om at blive en stor aktør på radiomarkedet, fordi det har strategisk 

 
1387 Herved sikrede ministeriet sig, at der kom flere udbydere af kommerciel radio. Men ordningen hindrede til gengæld, 
at ét firma kunne få alle reklameindtægter og dermed måske skaffe sig en økonomi, der kunne finansiere det krævede 
programindhold på P5. Om forholdet mellem fri adgang, monopol og pluralisme, se Mortensen/Sepstrup 1993. At ingen 
måtte eje begge kanaler, var ikke en del af Medieaftalen. 
1388 Nævnets indstilling er omtalt i Radio- og tv-nævnets Årsberetning 2002, s. 24-26, hvor der også argumenteres for 
det delte ejerskab. 
1389 Det mente vinderne naturligvis. På trods af en omsætning på det kommercielle radiomarked på 222 mio. kr. i 2002 
(tabel 20.14 i afsnit 20.1.2), hvad der var 2% af reklameindtægterne, mente Sky Radios dirktør Kasper Krüger, at dette 
kunne tredobles til næsten 700 mio. kr. pr. år. Talpa Radio skønnede, at markedet kunne firdobles (Børsen 19. juni 
2003). 
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betydning for TV 2. Men vi ønsker også en god forretning, og prisen på den årlige 
koncessionsafgift på P5 og P6 kom til at ligge på et alt for højt niveau” (Politiken, 19. juni 2003).  
 
Brian Mikkelsen var glad for de mange penge til statskassen og for, at danskerne nu endelig fik 
flere valgmuligheder end DR. At TV 2 ikke fik en kanal spillede ingen rolle. 
 
“Jeg har lige fra starten meldt ud, at jeg var fuldstændig ligeglad med, hvem der kom til at sidde på 
radiokanalerne. Vi har stillet nogle krav til den femte radiokanal, der skal overholdes, mens der ikke 
er nogen til den sjette. Så er det ligegyldigt, om det er hollændere eller danskere, der står bag. For 
mig har det været afgørende, at der kom kvalitet ud af det - og konkurrence”. 
 
Men  TV 2 /Danmark stod fortsat uden en radiokanal, skønt “værdien for TV 2, af at selskabet 
erhverver den 5. Radiokanal, er betydelig” (Danske Bank s. 109). 
 
Og Rupert Murdoch havde fået foden inden for i det danske elektroniske mediesystem. 
 
22.9.2. Tilsyn med public service radio 
At TV 2/Danmark ikke fik sin egen radiokanal, var naturligvis en bet for strategien om, at TV 
2/Danmark skulle blive et multimediehus. Og at det blev Rupert Murdochs Sky Radio, der vandt 
P5, skulle snart vise sig at sætte Brian Mikkelsens ønsker om at sælge TV 2/Danmark i et dårligt 
lys. Der var nemlig klare paralleller mellem tilsynet med Sky Radios overholdelse af 
programtilladelsen og planer for et tilsvarende tilsyn med et privat TV 2/Danmark. Og kunne 
Murdoch købe P5, kunne han vel også købe TV 2/Danmark. 
 
I starten gik det ikke godt for tilsynet med Sky Radios programmer, og i store dele af offentligheden 
blev det set som et bevis for, at tilsvarende vanskeligheder ville opstå, når Radio- og tv-nævnet 
skulle kontrollere et privat TV 2/Danmark. Jeg følger i de kommende afsnit udviklingen fra 
auktionen den 18. juni 2003 frem til medio august 2004, hvor Radio- og tv-nævnet endelig 
accepterede, at Sky Radio opfyldte betingelserne i programtilladelsen. Det er i den periode, at 
tilsynet med Sky Radio er mediepolitisk interessant for privatiseringen af TV 2/Danmark. 
 
Først en opsummering af P5-forløbet før auktionen den 18. juni 2003 
 
22.9.2.1 På niveau med DR’s nyhedsdækning på radioområdet 
Ideen om at auktionere P5 stammede fra det smalle medieforlig i marts 2000 (afsnit 18.9.8.2), men 
på grund af det komplicerede arbejde med at fremskaffe de nødvendige frekvenser blev aktionen 
ikke gennemført, medens Elsebeth Gerner Nielsen var Kulturminister. Brian Mikkelsen udskød 
auktionen som en af sine første mediepolitiske beslutninger (afsnit 22.2.6), men den indgik som et 
vigtigt element i VK-regeringens mediepolitiske udspil fra maj 2002 (afsnit 22.4.1). 
 
I det første udspil fra 13. maj 2002 stod der følgende om programindholdet i P5: 
 
“Der vil blive stillet krav om nyhedsdækning på niveau med DR’s nyhedsdækning på radio-
området, herunder at der sendes nyheder fra hele landet, samt at sendefladen ikke regionaliseres. 
Yderligere public service-krav kan fastsættes efter drøftelse med aftalepartierne” (s. 17). 
 
Altså et brud på DR’s radiomonopol med krav om konkurrence på kvalitet. P5 skulle blive et reelt 
alternativ til DR’s radionyheder. 
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I det andet udkast fra 28. maj 2002 er tekste uændret, dvs. med krav om nyhedsdækning på niveau 
med DR’s. Men i den endelige aftale fra 3. juni 2002 står der: 
 
“Der vil blive stillet krav om nyhedsudsendelser, herunder at der sendes nyheder fra hele landet, 
samt at sendefladen ikke regionaliseres. Yderligere public service-krav kan fastsættes efter drøftelse 
med aftalepartierne” (s. 5). 
 
Nu er krav om, at nyhederne skal være på niveau med DR’s forsvundet. Jeg ved ikke hvorfor, men 
måske havde en lille fugl sunget for ministeren om, at det danske radioreklamemarked ikke kunne 
finansiere et så ambitiøst krav1390, jfr. afsnit 20.1.2. 
 
I Bekendtgørelsen om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-
radiokanal” fra 17. marts 2003 står der om programindholdet i P5: 
 
“§ 2. Public service-nyhedsdækningen på den femte radiokanal skal udover kravene i lovens § 10 
opfylde følgende betingelser: 
1) der skal sendes mindst 1.000 timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive 
eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal 
placeres i tidsrummet kl. 7-23. Udsendelserne skal bringe nyheder fra (hele) Danmark og fra 
udlandet, 
2) der skal sendes mindst 1 times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan 
opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. 
Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl. 7-23, og 
3) nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk, 
Stk. 2. Andelen af skandinavisk musik på den femte radiokanal skal være på ca. 30 pct. 
Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed 
fastsætte nærmere vilkår for programvirksomheden mv. Vilkårene skal fremgå af 
udbudsmaterialet”. 
 
I udbudsmaterialet – “Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette 
jordbaserede FM-radiokanal via auktion”, dateret København den 26. marts 2003 – var der praktisk 
taget inden ændringer, og det var helle ikke tilfældet i “Tilladelse til programvirksomhed på den 
femte jordbaserede FM-radiokanal” fra 18. juli 20031391. 
 
Altså ikke noget krav om nyhedsdækning på niveau med DR’s , men blot et kvantitativt krav om at 
udsende nyheder i et bestemt timetal og “1 times længerevarende magasinprogrammer” hver dag. 
Hvad der er “længerevarende magasinprogrammer”, er ikke forklaret nærmere i materialet. 
 
Radio- og tv-nævnet skulle føre tilsyn med overholdelse af  programtilladelsen, og her gjaldt det: 
 
“Tilladelseshaveren skal hvert år redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkårene, herunder public 
service-kravene for så vidt angår nyhedsdækningen, senest den 1. 
maj. Tilladelseshaver skal i øvrigt afgive alle nødvendige oplysninger til Radio- og 

 
1390 I Det smalle Medieforlig fra marts 2000 havde P5 også haft krav om “public service nyhedsdækning på niveau med 
DR’s nyhedsdækning på radioområdet” (se afsnit 18.9.8.2).  
1391 Alle de officielle dokumenter i Sky-sagen findes på Styrelsen for bibliotek og mediers hjemmeside under Radio – 
aktiv –Sky Radio (http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/arkiv/sky-radio/). 
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tv-nævnet til brug for Nævnets tilsyn” (Udbudsmaterialet, pkt. 9.2.6 Tilsyn).  
 
Og der var sanktionsmuligheder: 
 
“Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavernes overholdelse af tilladelsesvilkårene samt 
med radio- og fjernsynsloven og bestemmelser fastsat 
efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller endeligt, 
hvis tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, 
såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. 
Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelserne, hvis tilladelseshaverne tilsidesætter 
tilladelsesvilkårene, eller hvis tilladelseshaveren i forbindelse med udstedelsen 
har afgivet urigtige oplysninger” (Programtilladelsen pkt. 21). 
 
22.9.2.2. Egenproduceret eller indkøbt?  
Sky Radios opfyldelse af programtilladelsen gik næsten på grund, inden der var lagt fra kaj.  Som 
nævnt var det den almindelig opfattelse, at Sky Radio havde købt sendetilladelse til P5 alt for dyrt. 
Berlingsk.dk skrev allerede den 18. juni om aftenen: 
 
“Finansdirektør fra Sky Radios hovedkvarter i Holland, Ab Trik, indrømmer, at der ikke bliver tale 
om noget overskud i ‘de første år’. ’Men fordi det danske radiomarked er meget underudviklet, og 
vi i forvejen har vores regionale radio, så tror vi på, at vi kan generere pengene hjem i løbet af 
koncessionsperioden på otte år,’ siger Ab Trik. En af måderne Sky Radio vil sikre sig økonomi i 
deres radioinvestering bliver ifølge Ab Trik ved ikke at bruge penge på journalistik. ’Vi vil bruge 
det første år på investeringer i opbygning af stationen, men det vil først og fremmest sige egne 
nyhedsoplæsere med gode genkendelige stemmer. Vi vil ikke bruge penge på journalistik. Der vil vi 
benytte os af nyhedsbureauer,’ siger Ab Trik , der afviser, at det bliver et problem at opfylde 
koncessionskravene om 1000 timers nyheder af en kvalitet på niveau med DR og det andet krav om 
magasinprogrammer. ’Det er ikke så vigtigt. Vi vil køre Sky Radio som det kendes i forvejen med 
100 pct. automatisk styring, helt uden DJs og baseret på nyheder hentet udefra,’ erklærer Ab Trik. 
Adm. direktør Peter Parbo, TV2, vurderer, at der dermed måske kan blive tale om brud på 
aftalen: ’Hvis det er sådan, de vil matche DR, så skal Danmarks Radio enten sænke deres 
nyhedsniveau eller også risikerer Sky Radio at få et problem,’ siger han” (jeg fremhæver). 
 
Men uden egne journalister og uden en initiativtagende redaktion kunne Sky Radio umuligt 
konkurrere med DR, der jo også abonnerede på nyhedsbureauerne. Og hvordan var det nu: havde 
Parbo ret, når han talte om, at Sky Radio “skulle matche DR”? 
 
Det mente Kulturminister Brian Mikkelsen, at Sky Radio skulle. Den 19. juni kunne Berlingske.dk 
fortælle følgende: 
 
“Blot et døgn efter den historiske auktion om de nye danske radiokanaler, P5 og P6, truer 
kulturminister Brian Mikkelsen (K) hovedvinderen Sky Radio med at fratage stationen 
sendetilladelsen til P5, som skal bryde DRs monopol. Det sker, efter at Sky Radios finansdirektør 
Ab Trik i går i Berlingske Tidende gjorde det klart, at den nye landsdækkende radiokanal ikke vil 
bruge penge på at opbygge en intern nyhedsredaktion, men i stedet vil benytte sig af 
nyhedsbureauer og gå efter oplæsere med lækre stemmer. ’Hvis de gør det, så får de frataget 
sendetilladelsen. De skal have public service-nyheder på niveau med Danmarks Radio. Det kan ikke 
lade sig gøre med en sådan hollandsk facon,’ siger Brian Mikkelsen med henvisning til 
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koncessionsbetingelserne, hvor kravet blandt andet er 1.000 timer nyheder årligt og et dagligt 
magasinprogram på en time. [Berlingske:] Det vil sige, at en ekstern nyhedsleverandør ikke er 
tilstrækkelig? ’Det er ikke godt nok. Det må vi fortælle Sky Radio meget klart. For de kan ikke bare 
bruge det kendte Sky-koncept i den nye P5-kanal. Sky Radio skal give lytterne et alternativ til 
Danmarks Radios radioavis,’understreger Brian Mikkelsen, der forventer, at Radio- og TV-Nævnet 
holder øje med den nye kanal og om nødvendigt tager tilladelsen”. 
 
Brian Mikkelsen må huske forkert. Som det er vist, står der ikke noget om, at Sky Radio “skal have 
public service-nyheder på niveau med Danmarks Radio”. Der er kun krav om et vist timetal, samt 
krav om at overholde Radio- og TV-lovens § 10, der formulerer de generelle public service-krav 
om kvalitet, alsidighed, mangfoldighed, hensyn til informations- og ytringsfriheden samt saglighed 
og upartiskhed i informationsformidlingen. Alt sammen noget, Sky Radio kunne leve op til ved at 
benytte f.eks. Ritzaus Bureau.   
 
Og den 20. juni 2003 trak Kulturministeren da også i land. Ritzau skrev 08:48: 
 
“Kulturminister Brian Mikkelsen (K) mener, at han og ejeren af den nye P5 radiokanal, Sky Radio, 
har en fælles interesse i, at den udsender nyheder af høj kvalitet. - Kun på den måde kan kanalen 
skaffe tilstrækkeligt med lyttere og dermed reklameindtægter samt være et alternativ til Danmarks 
Radio, siger Brian Mikkelsen. Han nedtoner samtidig, at han skulle have truet med at fratage Sky 
Radio sendetilladelsen næsten på forhånd. - Det er en noget teoretisk diskussion, men den nye kanal 
skal sende 1000 timers nyheder om året og et dagligt magasinprogram på en time. Om det så sker 
ved at opbygge en egen nyhedsredaktion eller ved at købe nyhederne fra dagblade eller 
nyhedsbureauer, det blander jeg mig ikke i. Men en god nyhedsdækning skal være lokomotivet for 
den nye kanal, siger Brian Mikkelsen til Ritzau”. 
 
Den 18. juli 2003 udstedte Radio- og tv-nævnet den officielle programtilladelse, og i et følgebrev 
tog nævnet fat på spørgsmålet om niveau og kvalitet samt om hvem, der skulle stå for 
nyhedsproduktionen. Nævnet fremlagde – tydeligvis inspireret af Kulturministerens udtalelser og 
den efterfølgende debat - sin fortolkning af kvalitetskravet i Radio- og TV-lovens § 10 således: 
 
“ […] kvalitetskravet [indebærer] mere end blot hurtigt at gengive andres nyheder 
gennem referat eller telegramoplæsning. Kvaliteten består bl.a. i at radionyhederne 
selvstændigt er i stand til at gennemføre den journalistiske behandling i alle led, det vil sige 
nyhedsvurderingen og nyhedsudvælgelsen, opfølgende research eller original research, interviews 
med kilder og andre medvirkende for åben mikrofon samt reportager med direkte udsendelse fra 
begivenheder. Det er ikke i sig selv afgørende, i hvilket omfang Sky Radio selv har ansat den 
arbejdskraft, som er nødvendig for at opfylde de nævnte kvalitetskrav. Radio og tv-nævnet fører 
kun tilsyn med det udsendte, ikke i den forbindelse med organiseringen af stationen eller dens 
forretningsmodel”. 
 
Da de danske medier  den 1. august opdagede brevet, gengav de hovedindholdet således: “Sky 
Radio behøver ikke lave egen nyhedsudsendelse”, og Information spurgte Jens Rohde, hvad det 
betød, og skrev så: 
 
“Det betyder ikke så meget, at den nye landsdækkende radiokanal Sky Radio blot læser junk-
nyheder op for danskerne. Det fastslår politisk ordfører Jens Rohde (V), efter at regeringen har 
blåstemplet, at den nye radiokanal kan nøjes med at købe sine nyheder i stedet for at producere dem 
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selv. ‘Det har jo alligevel aldrig været de elektroniske medier, der satte dagsordenen. Det sker i den 
trykte presse. Det skal man lige huske på,’ siger Jens Rohde, der også er Venstres medieordfører. 
Han erkender, at regeringen med den nye radiokanal ikke kan garantere danskerne nyheder af høj 
kvalitet: ‘Det, der er vigtigt, er, at give folk en valgmulighed. Så må det være op til lytterne – det 
gider jeg ikke være smagsdommer på. Der findes alligevel ingen definition af kvalitet,’ siger Jens 
Rohde. Oppositionen anklager regeringens storstilede brud med Danmarks Radios nærmest 
monopol-agtige status på radionyheder for at ende som en fuser. Kulturminister Brian Mikkelsen 
(K) har tidligere slået fast, at den nye radiokanal skulle oprette en selvstændig nyhedsredaktion for 
at konkurrere med DR. Men i et officielt brev til Sky Radio har regeringen nu taget afstand fra den 
holdning. Og det er helt naturligt, mener Jens Rohde: ‘Det er ikke et spørgsmål om, hvem der skal 
producere nyheder – men om lytterne gider høre på dem. Hvis lytterne ikke gider det, så mister 
stationen sit eksistens-grundlag. Med den pris, som Sky Radio har betalt, så er de pisket til at skaffe 
sig mange lyttere, ’konstaterer Venstres ordfører” (den 2. august 2003). 
 
Situationen var tre måneder før start den, at ministeren havde taget afstand fra Sky Radios måde at 
opfylde sendetilladelsen på, hvorefter tilsynsmyndigheden, Radio- og tv-nævnet, underkendte ham. 
Og Venstres mediepolitiske ordfører Jens Rohde sagde lige ud, at konstruktionen med en 
sendetilladelse med visse public service-krav ikke kunne garantere danskerne nyheder af høj 
kvalitet, – og hvad så med et privat TV 2? 
 
22.9.2.3. Kvalitet via public service-krav? 
Når man ved en auktion ikke kan få opfyldt sit ønske om konkurrence på niveau med DR, kan man 
jo slække på ønsket og i stedet holde sig nøje til ordlyden i programtilladelsen. Det gjorde Rohde 
tilsyneladende, og det gjorde i hvert fald Sky Radios direktør Kasper Krüger med sikkerhed. Den 5. 
november 2003 offentliggjorde Sky Radio sin programplan, og Ritzau skrev: 
 
“- Vi sender nyhedsudsendelser på godt 3,5 minutter på hele klokkeslet og tominutters udsendelser 
klokken halv, siger administrerende direktør Kasper Krüger, der fastslår, at Sky Radio dermed lever 
op til koncessionsbetingelserne. Kasper Krüger vil imidlertid heller ikke blive overrasket, hvis 
kritikere har en anden mening. Radio- og tv-nævnet har nemlig udlagt betingelserne på en mere 
detaljeret måde. Nævnet slog således i et brev i juli fast, at betingelserne ikke var overholdt ved 
bare at lade en studievært oplæse nyhedstelegrammer. Det er imidlertid stort set det, som Sky Radio 
har tænkt sig. Hertil kommer dog Ritzau-producerede lydindslag, samt indslag som stationens 
værter selv ringer hjem. Den samlede nyhedsredaktion, inklusive teknikere, er på 15. Kasper Krüger 
vil ikke afsløre, hvordan de 15 fordeler sig, men erkender, at mindst seks er studieværter og mindst 
fem er teknikere. Dermed er der i første omgang maksimalt fire journalister. DR's Radioavisen har 
mindst 20 gange så mange. - Jeg betragter brevet fra Radio- og tv-nævnet som et indlæg i debatten. 
Vi lever op til betingelserne - det ligger helt fast. Og jeg glæder mig allerede til, at vi på et senere 
tidspunkt skal aflægge en public service-rapport, siger Kasper Krüger, der bl.a. henviser til, at 
kulturminister Brian Mikkelsen (K) har fastslået, at det ikke var en skønhedskonkurrence, men en 
ren auktion, da radiokanalen blev solgt” (den 5. november 2003, 11:23, jeg fremhæver). 
 
Kasper Krüger henholder sig strikt til ordlyden i kontrakten og mener derfor, at Nævnes fortolkende 
følgebrev blot et indlæg i debatten. Og sådan blev det opfattet i offentligheden, jfr. Rohdes udsagn. 
Det kunne derfor allerede her se ud til, at ministerium og Nævn ikke helt havde forstået 
rækkevidden af formuleringerne i programtilladelsen. 
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Den 14. november kunne medierne løfte sløret for, hvad indholdet skulle være i det daglige 
magasinprogram. Det blev et to timers spørgeprogram “Romantica” med fokus på sex og samliv og 
sendetid mellem kl. 21 og 23 (Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. november 2003). Ministeren 
kommenterede det således: 
 
“‘Jeg er tilfreds nok med situationen, og de kan vel ikke tale 365 dage om det emne. Jeg regner 
med, at der bliver et skiftende indhold, og så bliver der jo også nyheder to gange i timen. Men 
vigtigst er stadig, at vi på lørdag [den 15. november] får brudt nyhedsmonopolet med Sky Radio og 
Talpa Radio som alternativ til DR. Dermed får lytterne en valgmulighed,’siger Brian Mikkelsen”. 
 
Men Sky Radios konkurrent, SBS Radio var bestemt ikke tilfreds:  
 
“‘Jeg kan ikke se, hvordan et dagligt program om sex og samliv kan defineres som et seriøst 
magasinprogram. Jeg tror, at partierne bag aftalen (Venstre, konservative og Dansk Folkeparti, red.) 
havde tænkt sig noget andet,’siger Eric Hansen. ‘Jeg mener, at Sky Radios magasinprogram er en 
fornærmelse mod hele ideen om P5. I forbindelse med radioauktionen om P5 blev der jo lagt stor 
vægt på, at P5 med daglige magasiner skulle bryde DRs nyhedsmonopol. Jeg opfattede det, som om 
vinderen af P5 skulle producere seriøse magasinprogrammer”.  
 
Men måske var ministeren alligevel ikke helt tilfreds. Han ville lade sin jurister undersøge, om Sky 
Radios programplan var tilfredsstillende (Ritzau, den 13. november 2003 14:21.). Radio- og tv-
nævnet oplyste derefter, at Sky Radio var indkaldt til møde den 9. december for at redegøre for 
programplanerne (Morgenavisen Jyllands-Posten den 14. november 2003). 
 
Og efter at have brudt DR’s 80-årge monopol på radionyheder ved kl. 15:32 den 15. november 
2003 at have trykket på knappen og åbnet stationen sammen med sangeren Erann DD, sagde Brian 
Mikkelsen: 
 
“- Kritikerne har ment, at konkurrencen ville betyde, at alle radiostationerne vil køre efter laveste 
fællesnævner. Det tror jeg ikke på. Konkurrencen tvinger radiostationerne til at lave det, som folk 
vil høre. Det kan vi vel dårligt være kede af. Alt andet vil være udtryk for en formynderisk 70'er 
tankegang, siger Brian Mikkelsen, der dog samtidigt udtrykte håb om, at Sky Radio med tiden vil 
brede sig lidt mere i den seriøse afdeling. - Nu får de lov til at starte med et stort knald, siger Brian 
Mikkelsen med henvisning til, at Sky Radio klarer forpligtelserne til at sende magasinprogrammer 
med et dagligt erotisk spørgeprogram. - Jeg håber da, at der med tiden kommer mere kvalitet, siger 
Brian Mikkelsen” (Ritzau 15:54). 
 
Og næppe havde Sky Radio sendt et helt døgn, før kritikken haglede ned over projektet: 
 
 “‘Man skal være ganske tonedøv i forhold til radiohistorien, hvis man indholdsmæssigt mener, at 
der er tale om en revolution. Formaterne, som Skys jukebox-radio, kender vi forvejen, dels fra 
udlandet, dels fra de kommercielle lokalradioer, vi selv har haft i årevis. Det er den samme 
målgruppe, de 20-45-årige, de alle sammen jagter, bare på lidt forskellige måder’, siger radioekspert 
og medieforsker ved Aarhus Universitet Per Jauert. Radiokonsulent Stig Hartvig Nielsen glæder sig 
over, at der bliver flere kanaler at vælge imellem. Han har i tidernes morgen selv været med til at 
starte de store lokalradioer i Viborg og Aalborg. ‘Mangfoldigheden får da et lille hak opad med 
Radio 100FM [dvs. Talpas radio] og en morgenflade med spændende studieværter. Men med lidt 
flere nyheder og et sex- og samlivsprogram om aftenen tilfører Sky ikke markedet noget nyt. 
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Mange, som interesserer sig for radio, havde måske håbet på, at TV 2 eller andre havde fået den 
femte landsdækkende kanal og leveret et mere kraftfuldt alternativ til DR's nyhedsformidling. Det 
klarer man jo altså ikke med en aftale med Ritzau og 15 medarbejdere’, siger Stig Hartvig Nielsen” 
(Politiken den 15. november 2003). 
 
Også de store aviser viste i ledere utilfredshed med Sky Radio og politikernes håndtering af sagen. 
Berlingske Tidende: 
 
“[…] efter de seneste ugers præsentation af særligt den femte landsdækkende radiokanal, Sky 
Radio, er der godt nok gået flimmer i radiodebatten. Det er særligt kravet om nyheder og aktualitet, 
der skaber store problemer. For at sikre et reelt monopolbrud til DR var det i sin tid et klart krav fra 
partierne bag medieforliget - regeringspartierne og Dansk Folkeparti - at den femte radiokanal skal 
sende radionyheder og magasinprogrammer hver dag. Dog glemte politikerne og deres 
embedsmænd at præcisere definitionen af radionyheder og magasinprogrammer i detaljer. Og det 
har vist sig at være roden til den nuværende misère”. 
 
Og Politikken var ikke mindre besk i sin kommentar: 
 
“Ministeren var […] uhyre tilfreds, da det i juni måned lykkedes den australske mediemogul Rupert 
Murdoch at købe den femte landsdækkende radiokanal. Ministeren udtalte, at han var meget 
begejstret og sikker på, at der ville komme mere kvalitetsradio ud af det. AK JA, og goddag mand 
økseskaft! Murdoch-kanalen, Sky Radio, nu landsdækkende, lagde fra kaj i den forgangne weekend 
og bekræftede de bange anelser fra første færd. Stationen byder på friske jingler og dåsemusik som 
Sky og alle de andre private radiostationer af mere eller mindre lokalt dækkende tilsnit har gjort det 
gennem årene. Musikken tilvejebringes med hjælp fra et analyseinstitut, der skal sikre musik 
‘nøjagtigt tilpasset lytternes smag’. De korte nyheder, som lægger beslag på i alt fire et halvt minut 
ud af hver sendetime, læst op direkte fra Ritzaus Bureau, og så et dagligt program om - det er ikke 
løgn - sex og samliv! Mere forudsigeligt og pauvert kan det næsten ikke blive, men 
kulturministeren klapper i sine hænder, fordi et monopol er blevet brudt!” (den 18. november 2003). 
 
Den kvalitetsforbedring, Brian Mikkelsen havde håbet på, kom ikke, og til Fyens Stiftstidende 
udtalte han den 23. november 2003, at Sky Radio dermed var tæt på at bryde de aftalte betingelser. 
Bladet havde talt med både Brian Mikkelsen og Jens Rohde, og nu viste der sig pludselig en stor 
uenighed om hele udbudstanken: 
 
“Kulturministeren erkender, at Sky Radio lige nu befinder sig i en gråzone. 
- Det må man sige. Lige nu kan man ikke sige, at de konkurrerer med Danmarks Radio. - Jeg 
forventer mig mere end Ritzau-oplæsning, og det har jeg også sagt til dem, siger Brian Mikkelsen. 
[…] Han mener, at har stationen samme flade om et halvt år, så har den et problem. - Så synes jeg 
ikke, de har levet op til aftalen. Der skal ske nogle forandringer, siger Brian Mikkelsen, der dog 
foreløbig giver Sky nogle måneder til at rette ind. Men regeringspartneren Venstres politiske 
ordfører Jens Rohde vil slet ikke høre tale om, at Sky Radio bryder reglerne og går skarpt i rette 
med kulturministeren. - Jeg er lodret uenig. Hvordan deres nyheder og magasiner skal laves, 
bestemmer de helt og aldeles selv. - Sky Radio overholder deres aftale fuldt ud, og jeg kan sige helt 
klart: Vi skal ikke ind og definere, hvad Sky skal kvalitetsmæssigt. - Al indholdsdefinition er op til 
kanalen, og så må lytterne høre på det eller ej. Længere er den ikke, siger Jens Rohde. - Jeg kan 
fuldstændig afvise, at Venstre vil blande sig i, hvad Sky sender, når bare de sender det antal timer, 
de skal. - Jeg er fløjtende ligeglad, om de laver pornoprogrammer eller ej, det skal vi ikke gøre os til 
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dommer over. Det skal kun lytterne. Det er en fuldstændig utidig diskussion, siger Jens Rohde” (jeg 
fremhæver). 
 
Medieforligets tredje partner, Dansk Folkeparti, blev rykket for en stillingtagen: 
 
“Men partiets medieordfører Poul Nødgaard vil ikke ud med, om DF synes, det er rimeligt eller ej at 
stille kvalitetskrav til Sky. […] Han vil dog gerne sige, at han synes, at ministeren er for tidligt ude. 
- Det er utroligt uklogt at kritisere dem, når de nærmest ikke er kommet i gang. - Det virker 
hysterisk, siger Poul Nødgaard, der dog også afviser Jens Rohdes meldinger. - Jens Rohdes 
temperament er jo velkendt, men det er da klart, at overtrådte de det med de 1000 timer groft, så 
måtte vi jo gribe ind. - Men livet er ikke så enkelt, at det et spørgsmål om at holde med den ene 
eller den anden, siger Poul Nødgaard. - Men hvad mener DF rent politisk - er det rimeligt eller ej at 
stille kvalitetskrav? - Dansk Folkeparti mener, at når der er gået nogle måneder, så kan vi kigge på, 
om Sky Radio overholder udbudsmaterialet. Så enkelt er det, siger Poul Nødgaard. - Nu står der jo 
ikke noget om, at reglerne ikke skal overholdes fra dag ét? Nu skal de lige have lov til at starte. De 
har jo været på gloende pæle for at få kanalen i gang. - Vi skal ikke sidde med millimeterbånd og 
måle, om de overholder reglerne, siger Poul Nødgaard”. 
 
Fyens Stiftstidende gik videre til tilsynsmyndigheden, Radio- og tv-nævnet. Nævnets fungerende 
formand Hans Henrik Brydensholt fortalte, at “vi holder et møde 9. december, og der har vi 
indkaldt Sky Radio, så de forklare nævnet om deres programplaner, og før det møde har jeg ingen 
kommentarer til kvaliteten”. Brydenholt oplyste, at Sky Radio på mødet vil blive bedt om at 
redegøre for sit syn på public service-forpligtelserne. 
 
“- Reglerne skal selvfølgelig overholdes fra dag ét, men vi vil gerne lige blive enige med Sky Radio 
om, hvordan reglerne skal fortolkes. - Og det er derfor, vi tager det møde med dem, så vi er sikre 
på, at der undgås misforståelser, siger Hans Henrik Brydensholt. Medieforsker Henrik Søndergaard 
priser sig set i lyset af den kommende privatisering af TV 2 lykkelig over, at diskussionen opstår 
nu. […] Forløbet omkring Sky Radio viser, mener han, at det ikke er ligetil for det offentlige at 
styre, hvad private mediefirmaer skal give lyttere og seere. - Nu er ministeren og Sky allerede i en 
tvist om, hvordan man definerer ordentlige radionyheder. - Det står nu klart, at retningslinjerne i 
sådan en kontrakt bør være langt mere præcise. Det her må være en lærestreg for folkene i 
Kulturministeriet. - Jeg er hvert fald glad for, at kulturministeren begyndte med radioen og ikke 
med TV 2” (den 23. november 2003). 
 
22.9.2.4. “Sky er ikke, hvad jeg forventede” 
Den 27. november bragte Politiken et langt interview med Brian Mikkelsen om Sky-sagen. Bladets 
underrubrik hed: “Kulturminister Brian Mikkelsen (K) er ikke vred, Han er nærmere skuffet”. Og 
interviewet fortsatte: 
 
‘Når du spørger mig, om Sky har leveret et reelt monopolbrud på DR's nyheder, så er radioen ikke, 
hvad jeg forventede. Og heller ikke det der kærligheds- og sexprogram, 'Romantica'. Da vi skrev 
Skys public service-krav ned, var jeg selv pennefører, og da havde vi nogle andre forventninger’, 
erkender Brian Mikkelsen. […]   - Men er dit politiske projekt så overhovedet lykkedes? ‘Personligt 
var det ikke lige, hvad jeg havde håbet på. Men rent politisk har Sky Radio ikke brudt nogen aftaler. 
I øvrigt er det alt for tidligt at vurdere. Det kan man ikke bedømme efter kun to uger’. […]  
- Men målet var vel et brud med DR's nyhedsmonopol. Tyder noget ikke på, at kravene til Sky 
skulle have været mere konkrete? ‘Jo, men jeg har for eksempel lige modtaget et notat, som siger, at 
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DR sender mellem 600 og 700 timer nyheder om året tilsammen på alle tre kanaler. Vi har stillet 
krav om 1.000 timers nyheder og magasinprogrammer til Sky. Det synes jeg er et ret skrapt krav 
[…] - Sky Radio holder selv fast i, at kanalen er blevet stillet over for et kvantitativt krav og ikke et 
kvalitativt? ‘Det er altså forkert. Ganske få dage efter at stationen vandt auktionen, fik Sky Radio et 
brev fra Radio- og Tv-nævnet, som præciserede, at der var nogle krav til selve nyhedsformidlingen. 
Men midt i forargelseskoret skal man huske, at Sky Radio er en selvstændig station, som er 
kommerciel, og som har betalt en formue til de danske skatteydere for at få lov til at sende. […]. - 
Men viser det ikke bare, at et velmenende politisk system hurtigt kommer til kort over for ejere som 
Rupert Murdoch, der, når det gælder Sky, gerne vil have afkast for sin investering på en halv 
milliard? ‘Mit udgangspunkt er det positive, at vi har fået et landsdækkende alternativ til DR, som 
vi betaler tre milliarder kroner til om året - her får vi en halv milliard igen i løbet af otte år. Det tror 
jeg, at vi skal være lidt glade for alle sammen. Hvis en kanal skal operere på et frit marked, vil den 
altid sende de programmer, som folk har lyst til at lytte til. […] - Vil du - i lyset af Sky Radio - stille 
mere specifikke krav til et privatiseret TV 2, så du kan være sikker på, at stationen bliver efter den 
politiske hensigt? ‘Vi vil stille meget veldefinerede krav til køberne af TV 2. Det gør vi også i dag’. 
- I dag er TV 2 jo også ejet af staten? ‘Ja, men vi mener, at en privatisering netop giver TV 2 
muligheder for andre indtægter. TV 2's brand er så stærkt, så hvorfor skulle en privat ejer ville 
ændre på det? Hele øvelsen går ud på at sikre TV 2 flere indtægter, så kvaliteten bliver øget, og det 
sikrer vi ved at stille veldefinerede programkrav. Men man skal selvfølgelig passe på ikke at blande 
sig for meget i programplanlægningen. Med TV 2's nye selvstændighed vil der være en passende 
armslængde fra lovgivers side til de nye ejere’. - Murdoch ejer Sky Radio. Giver Skys foreløbige 
håndtering af sine forpligtelser grund til skepsis over for Rupert Murdoch som køber af TV 2? ‘Vi 
vil have lov til at sortere i TV 2's købere og sikre, at de har respekt for den danske medietradition. 
Jeg vil ikke udtale mig om specifikke købere, kun sige, at de skal leve op til ret bastante krav. I 
sidste ende vil prisen selvfølgelig spille en rolle, for det skylder vi skatteyderne’”. 

 
22.9.2.5. Radio- og tv-nævnet griber ind 
Den 9. december 2003 holdet Nævnet det aftalte møde med Sky Radio, hvor Sky forklarede om 
sine programplaner. Efter mødet udsendte Nævnet en pressemeddelelse, og her fik offentligheden 
følgende at vide: 
 
“Radio- og tv-nævnet har over for Sky Radio givet udtryk for, at det nuværende 
magasinprogram ”Romantica” ikke opfylder public service-nyhedsforpligtelsen herunder særligt 
kravet om mangfoldighed, det vil sige bredde i emnevalg. Sky Radio har oplyst Nævnet om, at 
stationen stadig er i en udviklingsfase. På den baggrund har Nævnet anmodet Sky Radio om at 
indsende optagelser af alle nyheds- og magasinprogrammer for december måned, så Nævnet kan 
vurdere Sky Radios opfyldelse af programtilladelsens vilkår. Der er aftalt nyt møde mellem Nævnet 
og Sky Radio i marts 2004”. 
 
Sky Radio var hermed fredet i tre måneder. 
 
Den 26. februar 2004 sender Nævnet brev til Sky Radio angående opfyldelse af public service-
nyhedsforpligtelserne. Analysen af indsendte programmer viser, at de korte nyhedsudsendelser er 
“relativt mangfoldige”, men magasinprogrammet “Romantica […] er efter Nævnets opfattelse ikke 
et magasinprogram i tilladelsens forstand”. Derfor nye krav om at indsende nyhedsprogrammer pr. 
14. maj og 16. juli for henholdsvis april og juni 2004. Sky skal endvidere meddele Nævnet, 
“hvorledes man vil ændre magasinprogrammet, således at tilladelsesvilkårene opfyldes fremover”. 
Svar senest den 7. april. 
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Altså mere respit. Og det udnyttede Sky Radio, idet stationen den  21. april 2004 skrev til Nævnet, 
at man arbejder på at justere magasinprogrammet, og den 5. maj svarede Nævnet:  
 
“Nævnet må opfatte Sky Radios brev af 21. april 2004 […] sådan, at radioen fortsat er af den fejlagtige 
opfattelse, at programprofilen – herunder magasinprogrammer – juridisk opfylder programtilladelsens 
vilkår, men at man dog er indstillet på i fortsat dialog med Nævnet at udvikle programvirksomheden, så 
den i højere grad svarer til Nævnets opfattelse af programtilladelsens vilkår. Nævnet […] finder det 
særdeles uhensigtsmæssigt, såfremt forbindelsen mellem Nævnet og Sky Radio er præget af radioens 
fejlagtige opfattelse af vilkårenes juridiske indhold. For at afværge denne situation er Nævnet indstillet 
på at indhente et responsum fra Kammeradvokaten om fortolkningen af programtilladelsens vilkår om 
magasinprogrammer”. […] Sky Radio vil naturligvis til sin tid blive underrettet om Kammeradvokatens 
udtalelse. Nævnet vil i mellemtiden fortsætte sagsbehandlingen”. 
 
Og så kom den egentlige trussel omsider: 
 
“Det fremgår af de planer, Sky Radio har fremlagt, at radioen vil sende 15 minutters nyhedsmagasin 
hver dag. Eftersom der skal sendes 1 times nyhedsmagasin hver dag, mangler Sky Radio fortsat 45 
minutters nyhedsmagasin pr. dag. Sky Radio skal derfor indsende en klar og overbevisende plan for 
opfyldelsen af forpligtelsen. Planen skal være Nævnet i hænde senest den 15. juni 2004, og det skal 
fremgå, at stationen senest den 1. august 2004 vil opfylde kravet om 1 times nyhedsmagasiner pr. dag. 
Nævnet er indkaldt til møde den 11. august for at vurdere situationen og i givet fald tage stilling til en 
midlertidig inddragelse af programtilladelsen”. 
 
Truslen blev kendt i offentligheden, hvad der fra en mediepolitisk synsvinkel er nok så vigtigt. Politiken 
skrev den 15. maj 2004 – præcis et halvt år efter Sky var begyndt at sende: 
 
“Hvis ikke Sky Radio inden en uge erklærer sig enig i Radio- og Tv-nævnets fortolkning af 
kanalens public service-forpligtelser, vil kammeradvokaten blive bedt om at se på sagen. Så kontant 
en besked er netop landet i direktør Kasper Krügers postbakke på Sky Radio. Beskeden er den 
foreløbige kulmination på konflikten om, hvorvidt Sky Radio må regne programmet 'Romantica' 
med, når kanalen skal tælle til de 1.000 timer nyheds- og magasinprogrammer, som kanalen ifølge 
loven skal levere årligt”. 
 
Bladet refererede, at Sky Radio har svaret Nævnet, at ‘Sky har ikke p.t. bemanding og erfaring til at 
lave en times nyhedsmagasin hver dag, hvis kvaliteten skal være i orden’, og fortsatte:  
 
“Politiken ville gerne have hørt kulturminister Brian Mikkelsens (K) syn på, at Sky Radio ikke på 
nuværende tidspunkt har ‘bemanding og erfaring’ til at sende en times nyhedsmagasin om dagen. 
Men det har ministeren ifølge sin pressechef ingen kommentar til - det er Radio- og Tv-nævnets 
opgave at kommentere det, lyder beskeden. Erik Nordahl Svendsen er direktør for 
mediesekretariatet, der huser Radio- og Tv-nævnet. Han siger til Skys kommentar: ‘Det kan man 
ikke tage for gode varer. De har haft lang tid og en stor Murdoch-organisation bag sig, så de burde 
på nuværende tidspunkt have indrettet en nyhedsredaktion, der er stor nok’. Radiodirektør Kasper 
Krüger mener imidlertid, at kanalen har retten på sin side. Også selv om 'Romantica' i dag udgør 
kanalens nyhedstime. ‘Vi mener, at vi opfylder sendetilladelsen. Vi bruger bare vores ressourcer og 
bemanding til at opfylde betingelsen på en anden måde end den, Radio- og Tv-nævnet lægger op 
til’”. 
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Den 14. juni trak Sky Radio sagen endnu en gang i langdrag, da stationen svarede Nævnet, at man 
vil stoppe Romantica og ændre programplan, og at det desværre ikke kan nås til den 15. juni, “men 
Nævnet kan være sikker på, at vores station vil leve op til alle nødvendige krav i programtilladelsen 
i august”. 
 
Den 16. juni svarer Nævnet, at Sky’s nye plan skal være hos Nævnet senest den 12. juli, og at 
kravet om magasinprogrammet skal være opfyldt den 1. august. Nævnet vil holde møde den 11. 
august og overveje situationen “og i givet fald tage stilling til en midlertidig inddragelse af 
programtilladelsen”. 
 
Den 19. juni 2004 bragte Information under rubrikken “En radiostation med næsen i Sky” en 
længere historie om, hvordan Sky endnu en gang havde haft held med at se stort på Radio- og tv-
nævnets public service krav. 
 
Bladet havde talt med Nævnets fungerende formand - 
 
“Brydensholt er meget træt af, at forløbet er blevet så langtrukkent, og han lægger heller ikke skjul 
på, at radio- tv-nævnets handlemuligheder har været begrænset i dette forløb. Deres eneste våben 
har været at inddrage radiostationens sendetilladelse, og det vil være et meget drastisk skridt. ‘Efter 
min mening er det uheldigt, at nævnet ikke har en mere fleksibel mulighed for at gribe ind. 
Eksempelvis ved at give en bøde,’siger han”. 
 
- og med Mette Frederiksen: 
 
“‘Problemet er, at det er lytterne, der taber, og Sky har i forvejen fået at for lang line,’siger 
Socialdemokraternes medieordfører, Mette Frederiksen. ‘Hele forløbet illustrerer jo, hvor svært det 
er at få en medievirksomhed til at efterleve krav om public service, hvis virksomheden ikke synes, 
at public service er en god ide. Det viser, hvilket minefelt regeringen bevæger sig ind på med en 
kommende privatisering af TV 2,’siger Mette Frederiksen og hævder, at Sky Radio sagtens kunne 
efterleve kravene, hvis de ville. ‘Pointen er jo også, at Sky Radio ikke er en eller anden lille 
radiostation. Det er en del af Murdochs kæmpe store virksomhed. Så hvis Sky Radio ville have 
leveret varen i form af public service, så kunne den selvfølgelig også have gjort det.’”. 
 
Herefter opsummerede Information de mediepolitiske perspektiver: 
 
“Sky-sagen kan på mange måder ses som generalprøven på en kommende privatisering af TV 2. En 
privatisering, som regeringspartierne, allerede inden de kom til magten, proklamerede, ville være på 
plads senest 100 dage efter et regeringsskifte. Som bekendt er dette endnu ikke sket. Som omtalt i 
Information torsdag har det tidligere lydt fra Kulturministeriet, at forsinkelsen skyldes, at man 
arbejder på en udbudsmodel, der skal forhindre, at mediemoguler som den italienske 
ministerpræsident, Berlusconi, og australske Rupert Murdoch køber TV 2. Og kulturministerens 
erfaringer med Sky Radio skræmmer tilsyneladende. Den slags vil man næppe risikere med TV 2 – 
Danmarks mest populære tv-kanal. Det er uvist, om Sky Radio har tænkt sig at overholde den nye 
frist, den 12. juli, hvor stationen skal præsentere det kommende nyhedsmagasin. Nyhedsmagasinet 
skal udgøre en fast del af sendefladen senest den 1. august. Hvis ikke, truer radio- og tv-nævnets 
fungerende formand med, at inddrage sendetilladelsen. Det har nævnet på den anden side gjort før”. 
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Kammeradvokatens responsum kom den 1. juli og gav Nævnet ret i, “at det som et led i Sky Radios 
public service-nyhedsforpligtelse påhviler radiostationen at sende et dagligt nyhedsmagasinprogram 
af 1 times varighed […]”. 
 
Altså ikke et “magasinprogram”, men et nyhedsmagasinprogram, således som Radio- og tv-nævnet 
hele tiden havde krævet med henvisning til, at Sky Radios programtilladelse skal omfatte “public 
service-nyhedsdækning”, og at denne var specificeret som dels de 1.000 timers nyhedsudsendelser 
dels magasinprogrammer (Programtilladelsens stk. 3, litra i) 
 
Den 12. juli 2004 indsendte Sky Radio endelig den ønske programplan  for magasinprogrammer pr. 
1. august. Den var på seks sider. Nævnet accepterede i princippet planen den 13. juli 2004 med en 
enkelt bemærkning om musik. “Musik […] kan ikke generelt […] medregnes i opgørelsen af 
sendetiden for Nyhedsmagasiner, men kun i mindre, relevant omfang, og det vil i sig selv ikke være 
tilstrækkeligt, at musikken er valg af en gæst” (s. 1). 
 
Imidlertid er det ikke selve programplanen, der er afgørende, men udsendelserne. Nævnet pålagde 
derfor Sky Radio at indsende optagelser af de planlagte magasinprogrammer for perioden 1.-8. 
august, og Nævnet ville herefter tage stilling til indholdet af nyhedsmagasinerne på sit møde den 11. 
august 2004. 
 
Nævnet konstaterede på mødet, at Sky Radios nyhedsmagasiner for den indsendte periode opfylder 
de krav, der er stillet  programtilladelsen. Politiken skrev dagen efter, at “Sky Radio beholder 
sendetilladelsen”. Og fortsatte: 
 
“Så kom afgørelsen endelig. I går eftermiddag afgjorde et enigt Radio- og Tv-nævn, at den 
kritiserede radiostation Sky Radio nu lever op til kravene om public service. Radiostationen, der er 
ejet af den australske mediemogul Rupert Murdoch, kan derfor fortsat sende sine landsdækkende 
programmer. Var nævnet kommet til den modsatte afgørelse, kunne det have betydet, at Sky Radio 
var blevet frataget sendetilladelsen. 
‘Fra august måned er Sky Radio kommet i gang med fire nye nyhedsmagasiner, og alle fire opfylder 
kravene for at kunne kaldes nyhedsmagasiner, så det er godt nok’, siger formanden for Radio- og 
Tv-nævnet, Hans Henrik Brydensholt. Radio- og Tv-nævnet mener fortsat ikke, at 
programmet ’Romantica’ kan medregnes som et nyhedsmagasin. Det sidste har dog ingen praktisk 
betydning, fordi Sky Radio allerede opfylder kvoten for nyhedsmagasiner. Brydensholt påpeger 
dog, at det ikke er alle af nyhedsmagasinerne, der helt udfylder den krævede time. Der mangler 
nogle minutter her og der. ‘Vi har derfor bedt Sky Radio inden 1.9. om at redegøre for, hvordan 
man vil få det ordnet’, siger formanden. Hos Sky Radio er man meget tilfredse med afgørelsen. ‘Vi 
er glade for, at vi har fundet en programform, som både lytterne er meget glade for, og som også 
nævnet endelig har accepteret’, siger stationens administrerende direktør, Kasper Krüger, der hele 
tiden har ment, at Sky Radio og Radio- og Tv-nævnet ikke stod langt fra hinanden”. 
 
Og jeg vil lade medieforsker Henrik Søndergaard fra Københavns Universitet få det sidste ord i 
denne lange konflikt mellem indehaveren af en programtilladelse og tilsynsmyndigheden: 
 
‘Radio- og Tv-nævnet har fået slået sin autoritet fast og har fået sin vilje sat igennem over for Sky 
Radio. Formentlig vil man fra politisk hold fremover sørge for at få udspecificeret public service-
reglerne noget mere, når man skal i gang med TV 2-salget, så ingen køber kan være i tvivl om, hvad 
reglerne er’(Politiken den 12. august 2004).  
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Dette blev sagt blot to en halv måned før, TV 2/Danmark A/S blev sat til salg, jfr. afsnit 22.11.8. 
 
Herefter går jeg i fortællingen tilbage til situationen i foråret 2003, hvor omdannelse af TV 
2/Danmark til aktieselskab var under udførelse. 
 
22.9.3. EU og DTT forsinker stiftelse af aktieselskabet 
L 211 om omdannelse af TV 2/Danmark til aktieselskab rummer følgende om processen: 
 
Der skal skrives nye vedtægter for TV 2/Danmark. De gamle fra 2000-forliget var under alle 
omstændigheder overhalet ved TV 2-regionernes adskillelse fra TV 2/Danmark1392. Desuden skal 
der forud for stiftelsen udarbejdes en åbningsbalance samt en redegørelse for selskabets 
økonomiske grundlag. Aktiekapitalens størrelse samt sammensætningen skal fremgå heraf. Det skal 
godkendes af Finansudvalget. Endelig skal selve stiftelsesdokumenterne færdiggøres. Jfr. 
bemærkninger til L 211’s § 1. 
 
PriceWaterhouseCoopers havde i dets rapport foreslået, at TV 2/Danmarks egenkapital kunne 
tilvejebringes dels ved den egenkapital, der forventes pr. 1. januar 2003, dels ved et tillæg på 90 
mio. kr., der skaffes ved at konvertere en del af etableringslånet (s. 5). Samlet skulle egenkapitalen 
da blive på 564 mio. kr. svarende til en soliditet på ca. 45% (s. 10). Aktiekapitalen blev foreslået til 
200 mio. kr., og den resterende egenkapital skaffes via overkurs ved etableringen. Det blev 
endvidere af PWC forudsat, at TV 2/Danmark A/S stiftes med likvide beholdninger på 174 mio. kr. 
(s. 10). 
 
Der var således noget forholdsvist præcist at gå ud fra, så det kunne vel ikke være så svært?  
 
Den 29. april 2003 havde Kulturudvalget bedt ministeren forklare, hvad der var af udestående 
spørgsmål, før TV 2/Danmark kunne omdannes til aktieselskab (bilag 19). Ministerens svar kom 
den 5. maj (bilag 26). Sådanne fandtes, måtte ministeren medgive: 
 
“Dette skyldes først og fremmest, at de overordnede rammevilkår for TV2/DANMARK A/S – 
åbningsbalance, kapitalstruktur, adgangen til sendemulighed med licensfinansierede, 
regionale ”vinduer” og mulighed for regionale reklamer samt en forkøbsret for staten ved videresalg 
– skal drøftes med Kommissionen med henblik på, at Kommissionen kan godkende rammerne for 
etablering af selskabet”1393. 
 
Regeringen havde på dette tidspunkt sendt en skrivelse til Kommissionen med en række spørgsmål, 
der rakte ud over selve aktieselskabsdannelsen1394. Ud over de nævnte, var der også spørgsmål til 
selve salgsprocessen og prisdannelsen. Danmark anmodede om Kommissionens stillingtagen til 
følgende: 
 

 
1392 Bekendtgørelse nr. 1346 om vedtægt for TV 2 af 18. december 2000. 
1393 Jfr. her overvejelserne i 1997 i afsnit 17.11.2-5. 
1394 Brev til Kommissionen af 23. april 2003 “Privatization of TV 2/DANMARK” med bilag “Memorandum. Plan for 
the incorporation of TV 2/DANMARK as a private limited liability company (A/S) and subsequent privatization”. J. nr.  
2002. 7202-4. 7. kt. vgp. 
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• Salgsprocessen ville foregå i faser. Først ville man foretage en prækvalifikation af de 
virksomheder, der ønskede at byde på TV 2; og derefter ville aktierne blive sat til salg til de 
kvalificerede. Kunne Kommission se nogen problemer i en sådan fremgangsmåde? 
 
• Ville et salg af TV 2 A/S med de fordele (f.eks. must carry, gratis regionale programmer) og 
ulemper (forbud imod abonnementsbetaling, public service-forpligtelser), der var tilknyttet, udgøre 
statsstøtte til køberen? 
 
• “The ministry would like to discuss whether the Commission agrees that, in the case of sale of the 
shares in TV 2 A/S before the state aid case is concluded, is can be agreed that the buyer of the 
shares is to be granted a discount if the outcome of the state aid case turns out to be that TV 2 A/S is 
to repay any unlawfully granted state aid. […] it should be noted that the sole purpose of inserting a 
possible clause on the reduction of the sales price for the shares in TV 2, if repayment of any 
unlawful state aid paid to TV 2 is subsequently demanded, will be to avoid a delay in the 
privatization process” (s. 7-8). 
 
Det kunne se ud til, at regeringen var begyndt at ryste på hånden. Da Åbningsskrivelsen blev sendt 
(jfr. afsnit 22.7.4), havde Brian Mikkelsen sagt, at en køber ikke ville komme til at hænge på 
tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Nu bad man om Kommissionen accept af dette udsagn. Der 
kunne også spores usikkerhed om udvælgelse af køberen: kunne man starte med en 
prækvalifikation, således at ikke alle kunne få lov at byde på aktierne men kun de, der havde visse 
fastlagte egenskaber og kvaliteter, eller skulle TV 2 A/S i et helt åbent udbud? 
 
Det var den ene type vanskeligheder.  
 
 En anden problematik var DTT. Danske Bank havde fremhævet, at DTT som nævnt rummede 
måde mulige fordele og ulemper. 
 
“Som bekendt er der imidlertid blevet sat spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt at 
introducere jordbaseret, digitalt tv i Danmark efter den i medieaftalen fastlagte model […] Partierne 
bag den mediepolitiske aftale drøfter for nærværende på et mere overordnet plan spørgsmålet om 
introduktion af jordbaseret, digitalt tv. Før disse overvejelser er tilendebragt, vil det ikke være 
muligt at fastsætte de endelige tilladelsesvilkår for TV 2/DANMARK A/S”.  
 
Altså to problemkomplekser, der skulle afklares. Kommissionen skal godkende de økonomiske 
rammer og salgsprocessen, og forligspartierne skal blive enige med sig selv om, hvordan DTT skal 
introduceres i Danmark. 
 
22.9.3.1. EU, Altmark og Åbningsbalancen 
Loven, der omdannede TV 2/Danmark til A/S blev stadfæstet den 10. juni 2003. Den 16. juni var 
der som nævnt radioauktion, og den 23. juni kunne Børsen fortælle, at “salget af TV 2 er forsinket”. 
 
“Offentliggørelsen af udbudsbetingelserne i forbindelse med salget af TV 2 trækker ud og ventes nu 
først at være de potentielle købere i hænde i løbet af september. Det er tre måneder senere end 
antaget tidligere på året. Forsinkelsen af udbudsbetingelserne, der hidtil har været ventet inden 
sommerferien, vurderes at forskyde selve tidspunktet for afgørelsen af, hvem der bliver den 
fremtidige ejer, tilsvarende tre måneders tid, så der først kan sættes navn på de nye ejere til nytår. 
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‘Processen er klart forsinket i forhold til de oprindelige tidsplaner,’ konstaterer TV 2's formand, 
Erik Ross Pedersen, der tidligere på året regnede med, at udbudsbetingelserne ville ligge klar 
omkring Grundlovsdag. En afgørende hurdle er TV 2's åbningsbalance som nydannet selskab, og 
den åbningsbalance afhænger af EU-Kommissionen. ‘Man kan ikke afslutte en åbningsbalance, før 
vi kender udfaldet af statsstøttesagen,’ siger Ross Pedersen” (Børsen den 23. juni 2003). 
 
Kommissionen havde sendt Åbningsskrivelsen til Danmark den 21. januar 2003. Fristen for en 
Beslutning er 18 måneder (Procedureforordningens artikel 7 stk. 6, jfr. afsnit 19.3.1), og den kunne 
derfor først ventes tidligt på sommeren 2004. Så hvis åbningsbalancen ikke kan lægges fast før en 
afgørelse i statsstøttesagen, var det lovlig optimistisk at gætte på en forsinkelse på kun tre måneder.  
 
En måned efter – nemlig den 24. juli 2003 – kom Altmarkdommen, se afsnit 21.3. Den blev lidt 
usædvanlig bemærket af danske dagblade1395. Berlingske Tidende havde to artikler Arbejderen 
én1396.  
 
Berlingske Tidende skrev den 25. juli: 
 
“EF-Domstolen har i en opsigtsvækkende dom sat spørgsmålstegn ved lovligheden af den danske 
stats støtte på milliarder af kroner til public service-virksomheder som for eksempel TV 2, 
BornholmsTrafikken og en lang række renholdnings- og renovationsselskaber samt det nu 
kuldsejlede Combus. ‘For mig er der ingen tvivl. Dommen betyder, at det nu bliver endnu 
vanskeligere for den danske stat at vinde den sag om ulovlig statsstøtte til TV 2, som EU-
Kommissionen allerede har taget de første juridiske skridt til,’ siger ekspert i konkurrenceret, 
advokat Andreas Christensen fra Danmarks største advokatfirma, Bech-Bruun Dragsted. Hidtil har 
regelsættet om den økonomiske støtte, som public service-virksomheder modtager fra staten for at 
udføre et bestemt arbejde været ekstremt dunkelt. Derfor har det været reelt været umuligt for EU-
Kommissionen at sætte nøjagtige skillelinjer op mellem på den ene side den ulovlige statsstøtte, 
som det er af hensyn til den frie konkurrence er et afgørende element i hele EU-samarbejdet at 
bekæmpe med alle midler - og på den anden side den økonomiske støtte til public service, som kan 
være rimelig af hensyn f.eks til offentlig transport i befolkningstynde områder. […] ‘Det bliver 
afgjort endnu mere op ad bakke for den danske stat at vinde TV 2-sagen. En af præmisserne i 
dommen siger, at den økonomiske støtte til public service skal være fastlagt på en gennemskuelig 
måde. Og samtidig må støtten ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at overholde den 
nødvendige forpligtigelse til public service. Regeringen får meget vanskeligt ved at vinde gehør for, 
at den har overholdt disse præmisser, når det gælder TV 2,’siger Andreas Christensen. Han henviser 
dermed til, at TV 2s indtægter har været en blanding af rente- og afdragsfrie lån, skattefordel og 
licenspenge, som har været vanskeligt at gennemskue. Og samtidig kan det blive svært for 
regeringen at bevise, at den kun har ydet økonomisk støtte i det omfang, som den nødvendige 
public service-forpligtigelse tilskrev det. Det er Kammeradvokaten, der fører TV 2-sagen for staten. 
Og selv om advokat Peter Biering, Kammeradvokaten, ikke vil udtale sig om TV 2, fordi der er tale 
om en verserende sag, mener han, at EF-domstolens nye kendelse er udtryk for en fornuftig og 
afbalanceret dom. ‘Der er afgjort tale om en epokegørende dom, fordi der har været stor tvivl på 
området om den økonomiske støtte til public service. Dommen er udtryk for en mellemløsning, som 

 
1395 Ferring-dommen den 22. november 2001 (afsnit 17.1) blev f.eks. ikke omtalt. 
1396 Berlingske Tidende var dog hjulpet godt på vej, idet den ene af bladets artikler var skrevet af advokat Andreas 
Christensen, Bech-Bruun Dragsted, der sikkert har været initiativtager til at få sagen frem. Bech-Bruun (som navnet 
senere blev) var advokat for Viasat/TV3, der den 14. april 2003 havde indsendt bemærkninger til Kommissionens 
Åbningsskrivelse i TV 2-sagen. Se C 2/2003 af 19. maj 2004, pkt. 7. 
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Danmarks selv har været med til at pege på, da vi blev spurgt [1397]. Der er tale om en fornuftig 
løsning, fordi den fastslår, at staterne godt må yde økonomisk kompensation i det omfang, som er 
nødvendigt for at få dækket den ønskede public service.’ ‘Derimod skal EU-Kommissionen 
underrettes, hvis der bliver givet økonomisk støtte udover det nødvendige. Dermed vil der på den 
ene side være gode muligheder for både at fortsætte med public service, som Danmark jo støtter, og 
på den anden side at give EU-Kommissionen mulighed for at håndhæve kampen mod ulovlig 
statsstøtte,’ siger advokat Peter Biering, Kammeradvokaten”. 
 
Det er en forsvarlig fremstilling af problematikken. Og jeg vil fremhæve Peter Bierings afsluttende 
kommentar: Hvis den statslige finansiering af TV 2 har været kompensation, skal ordningen ikke 
notificeres, og den er ikke ulovlig. Hvis der derimod er tale om statsstøtte, skal Kommissionen 
underrettes og træffe en positiv Beslutning, før ordningen sættes i kraft. Jeg minder om, at 
Kommissionen som udgang på Åbningsskrivelsen (jfr. afsnit 21.4.4) havde peget på, at Danmark 
ikke havde anmeldt støtten til TV 2, og “at  enhver ulovlig støtte vil kunne kræves tilbagebetalt” 
(pkt. 99). 
 
Det afgørende er derfor stadigvæk: Fik TV 2 kompensation for at levere public service 
broadcasting, eller var der tale om statsstøtte?  
 
22.9.3.2. Et lille DTT 
Medens regeringen og forligspartierne havde svært ved at sejle uden om statsstøttesagen, var der 
anderledes gode muligheder, når det gjaldt DTT-problematikken. 
 
Jeg skal kort opridse nogle de vanskeligheder, det mediepolitiske flertal stod over for på dette 
tidspunkt, når det gjaldt DTT1398: 
 
• En hurtig ibrugtagning af de tre MUX vil udsætte TV 2/Danmark for hånd konkurrence om seertid 
og reklamepenge. 
• Beslutning om at lukke det analoge sendernet i 2007 vil forstærke denne konkurrence. 
• De tre MUX var i beregningerne tilvejebragt ved bl.a. at inddrage kanal 60 i København, og som 
jeg har fortalt i afsnit 13.15.5, ville det ramme TvDanmark-samarbejdet med de tilhørende politiske 
vanskeligheder og mulige erstatningskrav. TvDanmark havde desuden regeringens sympati. 
• TvDanmark 2 havde endvidere forlangt plads i DTT. 
• Det havde TV 2-regionerne også. 
• Skulle der være brugerbetaling i nettet, ville det kræve en dyr set-top-boks, og hele DTT-projektet 
kunne da få vanskeligt ved at løbe rundt. 
• Høringen havde vist, at det var svært at få en kommerciel operatør, der ville drive nettet på 
forretningsmæssige betingelser (afsnit 22.1.1) . 
 
Embedsmændene opstillede tre teoretiske muligheder for at løse vanskelighederne: 
 
1. Man kunne udskyde etablering af DTT, indtil Danmark havde forhandlet sig frem til en alternativ 
frekvensplan, der ikke påvirkede det daværende lokal-tv og TvDanmarks sendemuligheder. 

 
1397 Den danske regering havde afgivet mundtligt indlæg i Altmark-sagen den 15. oktober 2002, jfr. dommens 
indledning (C-280/00 Altmark). 
1398 Se mere detaljeret i Mortensen 2004, s. 98-102. 
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2. DTT kunne introduceres i en skrabet model, hvor man kun sendte public service-tv og evt. 
TvDanmark 2 uden at bruge kanal 60. Det ville da være “free-tv” med en billig set-top-boks, der 
ikke kunne kodes. Endvidere kunne DR2 komme “ned på jorden”. 
3. DTT-tanken kunne helt opgives, og måske kunne DR2 på en eller anden måde komme “ned på 
jorden” i det analoge sendernet. 
 
Model 1 havde den svaghed, at de internationale forhandlinger om den frekvensjustering, som DTT 
krævede, var meget langt fremme, og der fandtes ikke procedurer, der fastlagde, hvordan man 
“tilbageforhandlede” de frekvenser, man havde allokeret i samarbejde med nabolande. En 
tidsramme var vanskelig at fastlægge, og DTT-problemet skulle som sagt afklares, før TV 2 kunne 
sættes til salg. 
 
Model 3 forudsatte, at DTT ikke alene blev opgivet i Danmark, men i  hele Europa. Danmark kunne 
ikke være en analog ø i et digitalt hav, og DTT var som nævnt begyndt at klare sig godt, bl.a. i 
Storbritannien. Desuden fandtes der reelt ingen “tredje kanal”, så DR2 kunne ikke få landsdækning. 
 
Tilbage var model 2, der havde store fordele. Kun MUX 1 skulle da tages i brug. 
 
•Public service-tv, inkl. DR2 ville komme ud til alle. 
• TV 2/Danmark ville ikke få ekstra konkurrence, især ikke hvis man udelukkede TvDanmark fra 
MUX 1. 
• Kanal 60 forblev urørt. Godt for TvDanmark. 
• Usikkerheden om DTT’s effekt på TV 2 var ryddet af vejen – for en årrække. 
• Lukning af det analoge net kunne udsættes, da dets frekvenser ikke skulle bruges til digitalt tv. 
Godt for TV 2/Danmark. 
• Danmark var med på DTT-vognen, hvad der i de fortsatte internationale forhandlinger om 
frekvensallokering var en fordel. 
• Man undgik et udbud af operatørrollen. DR og TV 2 kunne i stedet pålægges at opbygge og drive 
nettet i fællesskab og en egentlig gatekeeper-rolle fandtes ikke. 
 
Der var kun ét problem tilbage: MUX 1 rummede plads til fire TV-kanaler. DR1, DR2 og TV 
2/Danmark var tre – hvem skulle have den fjerde? Både TV 2-regionerne og TvDanmark ville 
påføre et senere privat TV 2 Danmark A/S ekstra konkurrence med risiko for dårlig økonomi og lav 
salgspris. Men i Medieaftalen indgik også et ønske om at styrke handicappedes adgang til public 
service-tilbuddene ved at udnytte nye digitale teknologier. Det kunne være døvetolkning, der 
passende kunne udfylde den ekstra plads i MUX 1. 
 
I valget mellem TvDanmark, TV 2-regionerne og de døve, valgte forligspartierne de døve. Partierne 
indgik derfor den 1. september 2003 en tillægsaftale til Medieaftalen for 2002-2006, der fastlagde 
de nærmere bestemmelser for at gennemføre model 21399. 
 
Kun et “lille” DTT-system skal introduceres med tre gratis public service-tv-kanaler og én MUX. 
Sendernettet skal være udbygget og taget i brug den 1. juli 2005. DR og TV 2/Danmark forpligtes 
som at samarbejde om opbygningen af nettet. DR får rådighed over 2/3 af kapaciteten, TV 
2/Danmark over 1/3, og tilsammen skal de udvikle avanceret tekst-tv og tegnsprogstolkning. 
 

 
1399 “Tillægsaftale nr. 2 til mediepolitisk aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 – introduktion af jordbaseret, digitalt tv”. 
Dateret 1. september 2003. J. nr. 2002.722-2. 
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Kursen var igen lagt på en måde, der fremmede privatiseringen af TV 2/Danmark. 
 
22.9.4. Supplerende regeringsgrundlag  
Hen over sommeren 2003 havde centrale ministre i VK-regeringen forhandlet om et supplerende 
regeringsgrundlag, da regeringen mente, at det meste af det oprindelige regeringsgrundlag var 
gennemført. Titlen blev “Vækst, velfærd og fornyelse II”, og det blev offentliggjort den 27. august 
20031400. 
 
I modsætning til det første regeringsgrundlag var salget af TV 2/Danmark nu skrevet ind. På side 24 
under afsnittet “En levende kultur” står der:  
 
“De danske medier skal liberaliseres, så der bliver ligeværdig konkurrence om at skabe det bedste 
medieudbud til danskerne. Regeringen vil privatisere TV2”.  
 
Det var grønt lys for Brian Mikkelsens planer, og dagen i forvejen – hvor han kendte det 
supplerende regeringsgrundlag, som han selv havde medvirket til at forhandle frem – udtalte han til 
Morgenavisen Jyllands-Posten: 
 
“Sagen om statsstøtte kan kapsles ind, så den ikke påvirker salget af TV 2”. Derfor forventede han 
ifølge bladet, at TV 2/Danmark har fået en ny ejer til foråret 2004. 
 
“‘Der kan selvfølgelig ske et eller andet, som gør det umuligt. Men planen er, at ejeren af TV 2 
bliver offentliggjort i foråret 2004,’siger Brian Mikkelsen, der baserer sine forventninger på, at alt 
det forberedende papirarbejde er ved at være vel overstået. Således bliver Folketingets finansudvalg 
i oktober præsenteret for et såkaldt aktstykke, der fokuserer på omdannelsen af TV 2 til 100 pct. 
statsejet aktieselskab og fastsætter selskabets kapitalstruktur, herunder egenkapital og bogførte 
værdier som bygninger og master. Når aktstykket er blåstemplet af VK-regeringen og Dansk 
Folkeparti, der står bag aftalen om at sælge TV 2, stiftes selskabet TV 2 A/S ved en 
generalforsamling, og så går det egentlige salgsarbejde i gang”. 
 
22.9.5.Stiftelse af aktieselskabet 
Den 18. november 2003 – ganske som forudset, om end lidt forsinket – blev Aktstykke 48 
“Aktstykke om omdannelse af TV 2/Danmark til A/S” fremsendt til Finansudvalget, hvis formand 
var Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.  
 
22.9.5.1. Aktstykket 
Hovedindholdet af aktstykket, der nøje følger PWC’s anbefalinger, er dette: 
 
Kulturministeriet skal stifte selskabet TV 2/Danmark A/S som et 100% statsligt ejet aktieselskab 
med en aktiekapital på 200 mio. kr. Stiftelsen sker med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning 
fra 1. januar 2003. Jeg erindrer om, at Kommissionens undersøgelse af TV 2/Danmarks forhold i 
sagen C 2/2003 omfatter perioden 1995-2002, og at det nye aktieselskabs forhold derfor ikke 
umiddelbart indgår i den undersøgelse, men det ville en evt. betaling af erstatning og tilbagebetaling 
af ulovlig statsstøtte gøre. 
 

 
1400 http://www.stm.dk/publikationer/Regeringsgrundlag%20II/index.htm. 
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Staten erhverver aktier for 640,5 mio. kr., idet aktiekapitalen er de 200 mio. kr., der anskaffes til en 
overkurs på 440,5 mio. kr. De 640, 5 mio. kr. svarer til TV 2/Danmark A/S’s egenkapital ved 
stiftelsen. Egenkapitalen fremkommer ved, at staten indskyder den selvejende institution TV 
2/Danmark samt en 90 mio. kr., der er konverteret fra det gamle rente- og afdragsfrie statslån på 
527,2 mio. kr. De resterende 437,2 mio. kr. udlånes til TV 2/Danmark A/S. Dette lån afdrages over 
ti år i lige store årlige rater og forrentes til en variabel markedsrente med et risikotillæg på 1,0%. 
Hvis staten ikke længere ejer aktier i TV 2 /Danmark A/S, kan lånet opsiges med tre måneders 
varsel.  Renteindtægten til staten samt afdraget ventes i 2004 at blive henholdsvis ca. 14 mio. kr., og 
43,7 mio. kr. Tilsammen ca. 58 mio. kr., der skal betales af TV 2/Danmark A/S. 
 
22.9.5.2. TV 2/Danmark som A/S og statsfinanserne 
I tilknytning til omdannelse af TV 2/Danmark til et A/S er der en pointe, der yderligere kan forklare 
ønsket om en stor egenkapital hos TV 2/Danmark, jfr. kravet herom i Vedtægten fra 19971401. 
Pointen angår TV 2’s lånefinansiering (etableringslånet og driftslånet på tilsammen 527,2 mio. kr. 
pr. 31. december 2002). 
 
Disse lån var givet af Nationalbanken og meddelt via en tekstanmærkning i Kulturministeriets del 
af Finansloven. Lånene optrådte derfor ikke i Statens “Drifts-, Anlægs- og Udgiftsbudget” (DAU). 
Skulle disse lån omdannes til indskudskapital i et nyt TV 2 A/S, ville de derfor kommer “over 
stregen” og blive indført i DAU som en del af Finansloven. Hvis man tænker på de problemer selv 
mindre udgiftsbeløb kan skabe i de komplicerede finanslovsforhandlinger, ville det politisk set blive 
en vanskelig proces, så længe lånene var betydeligt større end egenkapitalen. Først i det øjeblik TV 
2/Danmarks egenkapital nåede op på eller i nærheden af lånet i Nationalbanken, ville det beløb, der 
skulle medtages i DAU, nå en acceptabel størrelse. 
 
TV 2/Danmarks Årsrapport for 2002 viser en samlet egenkapital på 550,5 mio. kr. og en langfristet 
gæld på 553,5 mio. kr., hvoraf etableringslånet var de 527,2 mio. kr. og resten afsat til digitalisering 
af TV 2-regionerne (Årsrapporten, s. 33). TV 2/Danmark afdrager ekstraordinært 90 mio. kr. på 
gælden og sammen med egenkapitalen giver det 640,5 mio. kr. Dette beløb svarer til de indskudte 
200 mio. kr. i aktier, der opskrives med en overkurs til 440,5 mio. kr. til 640,5 mio. kr. Samtidigt 
får TV 2/Danmark A/S et nyt lån på 643,5 mio. kr., og statens finanser belastes hermed med blot 3 
mio. kr., der var anvendt til betaling for juridisk og finansiel rådgivning (Kammeradvokaten og 
Danske Markets). Endelig blev der afsat yderligere 3 mio. kr. til fortsat rådgivning. Samlet skal blot 
6 mio. kr. indføres i DAU, hvad Finansudvalget accepterede, efter at have stillet nogle spørgsmål 
(se senere). 
 
På denne baggrund kan TV 2/Danmarks opbygning af en stor egenkapital begrundes med et ønske 
om på længere sigt at omdanne selskabet til et A/S. En tanke, der havde været på den politiske 
dagsorden igennem 1990erne1402. 
  
202.9.5.3.Åbningsbalancen 
Åbningsbalancen udviser en soliditet på 45% og kom til at se således ud: 
 
Tabel 22.9. Åbningsbalance for TV 2/Danmark A/S. I mio. kr. 

 
1401 Bekendtgørelse om vedtægt for TV 2 nr. 658 af 18. august 1997. En opfølgning på det brede medieforlig fra maj 
1996, jfr. afsnit 13.19.10.9. 
1402 Det havde desuden været en drivkraft, at økonomidirektøren, Peter Parbo, hele tiden havde ønsket en stor 
egenkapital, da det ville give TV 2 større frihed i forhold til regering og Folketing. 
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Aktiver      Passiver 
Anlægsaktiver   604,2  Egenkapital  640,5 
Programmer   247,6  Gæld til staten  437,2 
Andre omsætningsaktiver  557,3  Øvrig gæld  331,4 
Aktiver i alt   1.409,1  Passiver i alt  1.409,1 
 
Aktstykket indeholder desuden en garanti for, at staten rekapitalisere selskabet i overensstemmelse 
med Det markedsøkonomiske Investorprincip, hvis Kommissionens undersøgelse af den statslige 
finansiering af TV 2/Danmark skulle ende med et krav om tilbagebetaling af “ulovlig statsstøtte” (s. 
1). 
 
Aktstykket refererer sagen således. Kommissionen undersøger, 1) om den danske stat har 
overkompenseret TV 2/Danmark; 2) om TV 2/Danmark har anvendt overkompensationen til at 
dumpe sine reklamepriser; 3) om den statslige finansiering kan betragtes som statsstøtte (s. 3). 
 
Aktstykkets opstilling af åbningsbalancen forudsætter, at der ikke bliver tale om tilbagebetaling. 
For at sikre selskabet imod uoverstigelige økonomiske vanskeligheder i tilfældet af, at der mod 
forventning bliver tale om tilbagebetaling, er det derfor en forudsætning, at “staten forinden 
[stiftelse af selskabet] har givet tilsagn om, at en sådan rekapitalisering vil finde sted. Der søges 
derfor om Finansudvalgets tilslutning til at udstede en sådan garanti, der alene vil have gyldighed, 
så længe staten ejer 100% af aktierne i selskabet” (s. 3).  
 
Aktstykket indeholder endvidere en oplysning om, at Kulturministeren i tilknytning til stiftelse af 
selskabet vil udstede en tilladelse til, at TV 2/Danmarks A/S kan udøve public service-
programvirksomhed. Samtidig med udstedelse af tilladelsen vil ministeren og TV 2/Danmark A/S 
indgå en aftale om et bodssystem “for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelsen” (s. 2). 
 
Et salg af aktier i TV 2/Danmark A/S vil blive forelagt Finansudvalget på et senere tidspunkt. 
Aktstykket indeholder intet om en tidsplan.  
 
Udvalget stillede i perioden 26. november til 4. december 2003 29 spørgsmål til ministeren, der 
svarede i perioden 1. december til 9. december 2003. Jeg referere og kommentere de spørgsmål og 
svar, der har betydning for privatiseringsprocessens forløb. 
 
22.9.5.4. Kan regeringen sikre, at en køber ikke belastes af et tilbagebetalingskrav fra 
Kommissionen? (Spørgsmål 1, 14, 22, 23) 
Ved at sammenligne de fire svar på næsten det samme spørgsmål kan jeg konstatere, at der sker en 
gradvis stramning i afvisningen, og at dette kan få betydning for salgsprocessens forløb. 
 
Svar nr. 1 blev sendt til Finansudvalget den 1. december, og her står der: 
 
“Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt udelukke, at der kan tilrettelægges en proces, hvorefter en 
kommende ejer af TV 2/DANMARK - selv om salget finder sted,  inden 
Kommissionens afgørelse i sagen foreligger - ikke vil blive belastet med et eventuelt 
tilbagebetalingskrav. Det er imidlertid vurderingen, at en garanti, svarende til den garanti for 
rekapitalisering, der forudsættes givet til et 100% statsejet TV 2/DANMARK A/S, jf. aktstykket, 
ikke vil kunne udstedes til en kommende køber” (bilag 5). 
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I svar nr. 14, der også blev fremsendt søndag den 1. december, men formodentlig senere på dagen, 
står der: 
 
“det er vurderingen, at det ikke efter de gældende EU-regler vil være muligt at udstede en 
rekapitaliseringsgaranti efter salg af statens aktier i TV 2/DANMARK A/S” (bilag 6). 
 
Svar nr. 22 og 23 fra den 9. december er endnu mere kategoriske: 
 
“det er vurderingen, at en rekapitaliseringsgaranti ikke vil kunne udstedes til en kommende køber. 
Tilsvarende er det vurderingen, at det heller ikke på anden vis vil være muligt at kompensere en 
køber af TV 2/DANMARK A/S hverken helt eller delvist for et eventuelt krav fra EU-
Kommissionen om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte” (svar på spørgsmål 22). 
 
Spørgsmål 23: “Er det kun imens TV2/Danmark A/S er et statsligt aktieselskab, at selskabet kan 
kompenseres?". Svaret er: “ Ja, det er Kulturministeriets vurdering”. 
 
Ministeriet mener således den 9. december 2003, at en kommende køber af TV 2/Danmark A/S ikke 
kan få nogen rekapitaliseringsgaranti, og at køberen heller ikke på anden måde kan holdes skadesløs 
og blive kompenseret af den danske stat, hvis et krav fra EU-Kommissionen om tilbagebetaling af 
ulovlig (og uforenelig) støtte fremsættes efter købet. 
 
Det betyder, at hvis en køber af aktierne i TV 2/Danmark A/S skal holdes skadesløs, hvis 
Kommissionen kræver tilbagebetaling, kan salget kun ske efter afslutningen af Kommissionens 
formelle undersøgelsesprocedure i sagen C 2/2003, og efter en positiv beslutning i en evt. 
rekapitaliseringssag. 
 
Sælges aktierne i TV 2/Danmark A/S før afslutningen af en evt. rekapitaliseringsproces, vil køber 
selv skulle hæfte for et tilbagebetalingskrav. Hvis den danske stat derfor vil undgå dette – og undgå 
det prisfald som denne usikkerhed uundgåeligt vil føre med sig – må salgsprocessens afslutning 
udskydes til Kommissionen har truffet en endelig Beslutning i en evt. rekapitaliseringssag.  En 
Beslutning er først endelig, når der er gået to måneder efter dens offentliggørelse, og denne 
Beslutning ikke er indbragt for Retten i Første Instans med påstand om annullering (afsnit 4.7), eller 
efter Retten har afvist annulleringspåstanden. 
 
Kulturministeriets vurdering her i december 2003 er således, at den oprindelige statsstøttesag – C 
2/2003 – ved en negativ Beslutning kan indkapsles via en rekapitalisering, men at dette kun kan ske 
så længe staten ejer alle aktier. Et salg kan derfor først gennemføres efter en succesfuld 
rekapitalisering, hvis Kommissionen træffer en negativ Beslutning. 
 
22.9.5.5. Hvad indeholder en rekapitaliseringsgaranti? (Spørgsmål 13,16, 17, 19) 
Et krav om tilbagebetaling af statsstøtte vil medføre en reduktion af aktieselskabets egenkapital i et 
omfang, der i værste fald “kunne vanskeliggøre selskabets fortsatte drift”, som det hedder med en 
eufemisme (svar nr. 13). Som ejer kan staten da beslutte en justering af selskabets kapitalstruktur, 
herunder fastlægge hvilken egenkapital, der er den optimale for den fortsatte drift og langsigtede 
indtjening. Staten vil her anvende Det markedsøkonomiske Investorprincip (afsnit 11.9.1), hvor 
aktieselskabet behandles som en normal virksomhed, og hvor der ikke tages hensyn til, at TV 
2/Danmark A/S er pålagt public service-forpligtelser. Når størrelsen af rekapitaliseringnen skal 
fastlægges, vil staten tage hensyn til eventuelle erstatningskrav fra tredjemand (svar nr. 16). 
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Størrelsen på tilbagebetalingen skønner ministeriet til at ligge mellem nul og 652,4 mio. kr., der er 
det beløb, Kommissionen i Åbningsskrivelsen havde anført som en mulig overkompensation (jfr. 
afsnit 21.4.4.4) (svar nr. 19). Ministeriet anslår ikke størrelsen på et evt. erstatningskrav som følge 
af den uforenelige og ulovlige statsstøtte. Jeg bemærker endvidere, at det kun er statsstøttesagen C 
2/2003 der synes at indgå. De sager, der på dette tidspunkt befandt sig hos de danske 
konkurrencemyndigheder (afsnit 22.7.5.5), synes ikke at indgå i overvejelserne. 
 
22.9.5.6. Hvad er indholdet i den kommende public service-tilladelse? (Spørgsmål 8, 11, 26, 28, 29) 
Spørgsmål 11 tog direkte udgangspunkt i Radio- og tv-nævnets kontrol med Sky Radio, jfr. afsnit 
22.9.2, og lød således: “I lyset af de problemer, der allerede har vist sig vedrørende de private 
landsdækkende radiokanalers overholdelse af public service-forpligtelserne, hvilke 
kontrolforanstaltninger og sanktioner forestiller ministeren sig er nødvendige for at sikre, at en 
privat ejer af TV 2/DANMARK A/S faktisk overholder public service-forpligtelserne?”. 
 
Tilladelsen – der reelt er en forpligtelse – vil rumme krav om public service-programmer på linje 
med indholdet i den public service-kontrakt, ministeren den 25. august 2003 havde indgået med TV 
2/Danmark (svar nr. 11), og som nøje fulgte det udkast, jeg analyserede i afsnit 22.6.2. I Tilladelsen 
vil indgå et forbud imod, at TV 2/Danmark A/S kan opkræve abonnement for hovedkanalen (svar 
nr. 8).  
 
Men der vil også være “en generel mulighed for genforhandling af tilladelsesvilkårene, såfremt 
væsentlige ændringer i reklameindtægtsgrundlaget o.a. medfører mindre indtægter for selskabet. En 
sådan genforhandling kan […] omfatte såvel krav til programvirksomheden som øvrige vilkår, 
herunder forbuddet mod abonnementsbetaling. Da genforhandlingsmuligheden vil være generel, 
kan jeg ikke uddybe den yderligere. Jeg skal imidlertid understrege, at den kun vil gælde ved 
væsentlige ændringer i reklameindtægtsgrundlaget. Jeg skal også understrege, at der er tale om en 
forhandlingsmulighed - ikke om et tilsagn om krone-til-krone kompensation eller lignende” (svar 
nr. 26). 
 
Endelig vil der blive koblet en aftale om et bodssystem til tilladelsen. Det bliver Radio- og tv-
nævnet, der som tilsynsmyndighed tager stilling til, om der er sket en tilsidesættelse af de vilkår, der 
omfattes af aftalen, og som skal fastlægge størrelsen af en økonomisk bod. En bod skal som 
minimum være på 10.000 kr., men ellers udgøre 3% af overskuddet i det foregående regnskabsår, 
dog i gentagelsestilfælde 4% (svar nr. 29)1403. 
 
22.9.5.7. Ønsker ministeren en dansk ejer? (Spørgsmål 12) 
Tidligere havde Brian Mikkelsen luftet ønsker om, at danske aviser kunne blive ejere (22.4.3.1), og 
Louise Frevert havde udtalt, at kun skandinaviske købere kunne komme på tale (22.7.7.1), men nu 
blev spørgsmålet om nationalitet stillet helt officielt. Tilgangsvinklen i det officielle ministersvar 
blev nu mere i overensstemmelse med EU’s ikke-diskriminationsregler. “For mig er det ikke 
afgørende, om en kommende ejer af TV 2/DANMARK A/S er dansk eller ej, men derimod om den 
pågældende har kompetence og midler til at udvikle TV 2/DANMARK A/S kvalitativt”. Da der 
ikke skrives referater af drøftelserne i Finansudvalget, jeg kender ikke udvalgsmedlemmernes 
reaktioner på dét svar.  
 
22.9.5.8. Hvornår har Kommissionen afsluttet sin undersøgelse? (Spørgsmål 20) 

 
1403 Jeg minder om, at det var på dette tidspunkt problemerne med Radio- og tv-nævnets kontrol med Sky Radio var 
kommet godt i gang, se afsnit 22.9.2. 
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I svaret redegør ministeriet for Procedureforordningens regler. Kommissionen skal bestræbe sig på 
at afslutte sin undersøgelse senest 18 måneder efter åbningen af Den formelle 
Undersøgelsesprocedure. “Det betyder, at en afgørelse bør foreligge inden udgangen af juli måned 
2004”. Ministeren håber, at det sker “først i det nye år”. Som jeg tidligere argumenterede for, 
betyder det, at aktierne i TV 2/Danmark A/S ikke kan sættes til salg før “først i det nye år” eller 
måske efter juli 2004. Altså ikke umiddelbart. 
 
22.9.5.9. Kan Kommissionens beslutning indbringes for EF-Domstolen? (Spørgsmål 21) 
Svaret er naturligvis ja. Men det foldes ikke ud, hvad det betyder. Det vigtige er tidsaspektet: En 
Kommissionsbeslutning er ikke endelig, hvis den indbringes for Retten eller Domstolen. Hvis 
reglerne tages på ordet, vil det medføre, at aktier i TV 2/Danmark A/S ikke kan sættes til salg, før 
Retten har afsluttet sagen med en dom, der afviser en klage over Kommissionens Beslutning, eller 
hvis der ikke klages over Kommissionens Beslutning inden for to måneder efter, den er 
offentliggjort i EUT (jfr. afsnit 4.7). Naturligvis under forudsætning af, at den danske stat vil 
opretholde muligheden for at rekapitalisere TV 2/Danmark A/S, medens staten stadigvæk er 
eneejer.  
 
22.9.5.10. Aktieselskabet stiftes den 17. december 2003  
Finansudvalget godkendte aktstykke 48 den 10. december 2003. Næste dag, den 11. december 
2003, udstedte Kulturministeriet “Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om TV 2/Danmark A/S” 
(nr. 1029) og “Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed” (nr. 1030). Begge trådte i kraft den 17. december og betød, at Brian 
Mikkelsen herefter kunne etablere TV 2/Danmark A/S. Desuden udstedte han ligeledes den 11. 
december “Bekendtgørelse om TV 2/Danmark A/S’ programvirksomhed” (nr. 1031), der 
indeholder TV-Direktivets bestemmelser om kvoter og hensyntagen til børn og unges fysiske, 
psykiske og mentale udvikling. 
 
Den 17. december 2003 blev der holdt stiftende generalforsamling i TV 2/Danmark A/S i 
Kulturministeriet med minister og embedsmænd som eneste deltagere og med pressen som 
tilskuere. Samme dag udstedte Brian Mikkelsen “Tilladelse til TV 2/Danmark A/S til at udøve 
public service-programvirksomhed1404. 
 
TV 2/Danmark A/S var sikkert i havn. Det egentlige salg kunne begynde. 
 
22.9.6. Statsministeren skaber tvivl, køkkenkabinettet slår til1405 
Berlingske Tidende undersøgte i begyndelsen af det nye år 2004, hvordan det gik med 
salgsprocessen. Bladet havde hæftet sig ved, at Brian Mikkelsen på et såkaldt medietopmøde, 
arrangeret af Børsen den 1. december 2003, havde udtalt, at processen ville forløbe i to faser. Først 
skal kandidaterne igennem en “screeningsproces”, der skal vise, at de har penge til både at købe og 
udvikle TV 2, og at de har forstand på “at bringe den meget populære TV-station videre” samt, at 
de har et bagland af selskaber og divisioner, der giver mulighed for synergieffekter. Når de 
kandidater, der opfylder disse krav er tilbage, vil han som kulturminister vælge den, der har det 
bedste bud. Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten, der refererede topmødet den 2. december 2003, 
er forventningen i Kulturministeriet, at prisen på TV 2 vil være over to milliarder kroner, og at 
mediebranchen taler om priser på tre milliarder elle mere. 

 
1404 Pressemeddelelse fra kulturministeriet den 22. december 2003. Begivenheden er ifølge Infomedia ikke omtalt i 
dagbladene. 
1405 Om termen ’køkkenkabinet’, se https://en.wikipedia.org/wiki/Kitchen_Cabinet. 
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Bladet gengav Mikkelsens overvejelser angående valg af køber således: 
 
“‘Vi udelukker ikke nogen, fordi de kommer fra et andet land. Men køberne skal have rødder i en 
skandinavisk medietradition,’ sagde Brian Mikkelsen. Kulturministeren udelukkede endvidere en 
køber som den italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi, der driver flere medievirksomheder, 
ved at slå fast, at køberen ikke må være engageret i et politisk parti”. 
 
Berlingske Tidende bad Peter Vesterdorf forholde sig til Mikkelsens udtalelser: 
 
“‘At tale om skandinaviske medierødder er fuldstændig totalt uanvendeligt. Det er lalle-kriterier og 
nationalromantik. Det hører ikke hjemme i en merkantil verden. Vi lever i noget, der hedder den 
Europæiske Union. Og EU bygger på fri konkurrence og ikke følelser,’siger Peter Vesterdorf. Han 
vurderer, at Brian Mikkelsen på ingen måde vil kunne forhindre en ren international medieaktør i at 
overtage TV 2. ‘Hvis Murdoch vil købe TV2, med alt hvad der er på Kvægtorvet og i København, 
så er det for at overtage det hele tilstrækkeligt, at opfylde kriteriet om indsigt i den danske 
medieverden, for med købet følger jo danske journalister og en ledelse med indsigt i den danske 
mediverden,’siger Peter Vesterdorf. Han understreger, at EU ved et salg af en statslig station som 
TV 2 kræver, at det skal ske på åbne, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. ‘Og det er altså ikke 
særligt objektivt at vælge den, man selv ønsker. Du bliver nødt til at have nogle håndgribelige 
betingelser. Så alle ideer om, at Brian Mikkelsen, han mener, at han kan skalte og valte, det giver 
jeg ikke meget for’” (den 6. januar 2004, jeg fremhæver). 
 
Berlingske Tidende havde også talt med Kulturministeriets kontorchef Lars Banke om 
salgsprocessen: 
 
“‘Det er ministerens mål at offentliggøre salgsmaterialet så tidligt som muligt i 2004 med henblik 
på at sælge i 2004. Og det er stadig målet at sælge TV 2 i 2004, men det er ikke givet, at det bliver i 
2004,’ fastslår kontorchef i Kulturministeriets Radio-TV-kontor, Lars M. Banke. Meldingen er 
opsigtsvækkende ærlig, og årsagen er, at det kniber med at få udarbejdet salgsmaterialet, så man på 
en og samme tid sikrer to alt afgørende faktorer: Den ene er, at man for alt i verden vil forsøge at 
forhindre, at TV 2 ender i hænderne på udenlandske mediemoguler som australske Rupert Murdoch 
eller italienske Silvio Berlusconi. Den anden er, at staten ikke må kunne anklages for brud på EUs 
anti-diskriminations-regler. Og de to faktorer er tilsammen noget nær en umulig cocktail”. 
 
Ministerens pressechef Martin Østergaard -Nielsen medgav, at der ligger “nogle tunge 
forhandlinger” med EU-Kommissionen forude: 
 
“‘Vi skal have en salgsproces, som vi er sikker på er i orden, så vi ikke opstiller nogle klausuler, 
som ikke er gældende i forhold til EU-ret,’siger han og påpeger, at det jo ikke nytter at ekskludere 
bestemte mulige købere på forkert grundlag. ‘Må vi for eksempel skrive, at køberen skal have 
kendskab til dansk medievirksomhed? Det er ikke sikkert man må det af hensyn til unfair 
konkurrence. Og det er den slags vi skal være sikre på, så salgsprocessen ikke senere bliver 
underkendt af EU og taberne indanker salgsprocessen,’ siger Martin Østergaard-Nielsen. Han 
nævner direkte, at det handler om, at aftalerammen skal skrives, ‘så man garderer sig mod at sælge 
det videre til Berlusconi’” (Berlingske Tidende den 6. januar 2004). 
 
Næste dag antydede Politiken, at salget af TV 2 måske slet ikke blev til noget: 
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“En privatisering af TV 2 skulle have været kulturminister Brian Mikkelsens (K) trumfkort i 
kampen for en borgerlig kulturpolitik. Men nu er det højtprofilerede salg af tv-stationen i Odense 
blevet en varm kartoffel, der måske aldrig bliver til noget af hensyn til storpolitiske overvejelser om 
at genvinde regeringsmagten. Salget af TV 2 er nemlig en kompliceret sag, der højst sandsynligt 
vækker EU's vrede, hvis regeringen selv vil bestemme, hvem der skal købe tv-stationen. Og ikke 
mindst risikerer regeringen at få danskerne på nakken, hvis deres yndlings-tv-station med Jes 
Dorph-Petersen, 'Jeopardy' og det hele bliver solgt til en pengefikseret udenlandsk mediemogul. 
Samtidig siger kilder tæt på regeringen, at landets statsminister, Anders Fogh Rasmussen (V), bliver 
mere og mere lunken på ideen om et privatejet TV 2. Berlingske Tidende kunne i går fortælle, at 
man selv i Kulturministeriet tvivler på, at TV 2 bliver solgt. Men i dag afviser kulturminister Brian 
Mikkelsen (K) selv at kommentere sagen med henvisning til, at der er tale om ’ren spekulation’. I 
ministeriet nægter man, at TV 2-salget skulle være aflyst. Eller at det - for ikke at lægge sig ud med 
danskerne før et nyt folketingsvalg - er planen at udskyde privatiseringen til efter et valg enten i 
efteråret eller foråret 2005. ’Det er stadig ministerens mål at offentliggøre salgsmaterialet så tidligt 
som muligt i år med henblik på at sælge TV 2 i år. Men en egentlig garanti for, at salget sker i år, 
kan jeg ikke give’, siger kontorchef i Kulturministeriet Lars Banke, der ikke vil kommentere 
problemerne med at udarbejde TV 2-salgsmateriale. ’Jeg ville aldrig indrømme, at der var 
problemer med at udarbejde noget, som vi stadig sidder og arbejder på’, siger han. […] Venstres 
politiske ordfører, Jens Rohde, er blandt dem, som har været mest ivrig efter at få solgt TV 2 - også 
selv om han personligt har citeret statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for ’ikke at være glad 
for’ ideen om at sælge TV 2. I dag siger han: ’Privatiseringen af TV 2 er jo en regeringsbeslutning. 
[Stats]ministeren havde ganske vist sine forbehold lige efter valget, men siden er privatiseringen 
blevet en regeringsbeslutning. Om det endelige salg sker i 2004 eller 2005, er sådan set 
underordnet’. Jens Rohde afviser, at regeringen ønsker at vente med at sælge TV 2, til et kommende 
folketingsvalg er overstået. ’Næ, hvorfor skulle vi det. TV 2 bliver solgt i denne regeringsperiode, 
tror jeg. Jeg ser ikke nogen nye problemer. Jeg mener, at det står os helt frit for at træffe en 
beslutning om, at vi ikke vil have politikere eller politiske partier til at drive TV 2. Og dermed er vi 
uden om at sælge til f.eks. Berlusconi’, siger Rohde” (Politiken den 7. januar 2004). 
 
På Anders Fogh Rasmussens ugentlige pressemøde 14 dage senere stillede Berlingske Tidendes 
reporter Jens Jørgen Madsen spørgsmål om, hvorvidt det var muligt at skrive salgsbetingelserne 
således, at hverken Berlusconi eller Murdoch kunne købe TV 2. Og kunne vanskelighederne 
forhindre et salg i denne valgperiode? Anders Fogh Rasmussen svarede således1406:  
 
“[Fogh:] Altså jeg kan ikke … føje meget nyt til den sag, sådan set ud over at slå fast at den dag 
hvor TV 2 måtte blive udbudt til salg vil det naturligvis følge alle de regler, der gælder om den type 
udbud, øh, det er det, jeg kan sige om det. ... Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet nogen 
beslutning i regeringen om tidspunkt for salg, for eventuelt salg af TV 2. Og så vil jeg gerne til det 
føje, at det altså for regeringen er meget afgørende, at vilkårene for … eventuelt salg af TV 2 er 
sådan, at der er … klare forpligtelser for et privatiseret TV 2 til at opfylde … det der hedder public 
serviceforpligtelser, altså forpligtelse til  bred nyhedsdækning … og forskellige andre … typer 
programmer. Vi vil ikke i en situation, hvor vi kommer tilbage til, at Danmarks Radio har monopol 
på det der hedder public service, reelt monopol på nyhedsdækning i Danmark. Det skal der fortsat 
være reel konkurrence på det. Og derfor vil der blive fastsat skrappe krav til at TV 2 ... også i en 

 
1406 Ordret udskrift efter videooptagelse, der ligger på Local Eyes’s hjemmeside på Internettet: 
http://www.localeyes.dk/article 1517.html 
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eventuel salgssituation… skal opfylde på det punkt. Øhm … det er det jeg kan sige om det på 
nuværende tidspunkt. Ja? 
[Spørger:] Men det er altså ikke et mål i sig selv at de to ikke må, må købe det? 
[Fogh] Jamen altså …hvis man udbyder noget til salg så skal man opfylde de regler, der gælder for 
udbud … og for salg …øh der er blandet andet også EU-regler der skal opfyldes og så videre  og øh 
… den dag TV 2 måtte blive … sat til salg – men jeg vil understrege, at der ikke er truffet nogen 
beslutning om det på nuværende tidspunkt … Der er truffet beslutning om at omdanne TV 2 til et 
selskab til et aktieselskab for at modne det til et eventuelt salg, men det er ikke truffet nogen 
beslutning om salg af TV 2 på nuværende tidspunkt. Og øh den dag der måtte blive truffet en sådan 
beslutning, så vil den beslutning være ledsaget af meget præcise krav til hvad et sådant privatiseret 
TV 2 skal opfylde for at der fortsat er reel konkurrence i Danmark på det der med sådan et lidt fint 
udtryk hedder public service”. 
 
Jens Jørgen Madsen gengav det således næste dag: 
 
“Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) lader det nu være fuldstændigt uvist om TV 2 
overhovedet privatiseres. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har ellers flere gange erklæret, at TV 
2 vil blive sat til salg i foråret 2004, men på spørgsmål fra Berlingske Tidende sagde Anders Fogh 
Rasmussen i går adskillige gange på sit ugentlige pressemøde, at ‘der er ikke truffet nogen 
beslutning om salg af TV 2’. 
Statsministeren undlod samtidig meget konsekvent at svare på, om privatiseringen overhovedet vil 
blive gennemført inden valget, men brugte derimod ord som ‘den dag TV 2 måtte blive udbudt til 
salg, vil det naturligvis følge alle de regler, der gælder om den type udbud. ’Dermed bekræfter 
Anders Fogh Rasmussen de hidtidige udtalelser fra kulturministeriets embedsmænd bragt i 
Berlingske Tidende den 6. februar, hvor kontorchef Lars M. Banke fastslog, at det ikke er givet, at 
TV 2 bliver solgt i 2004. 
Statsministeren forklarede i øvrigt i går, at det er ‘meget afgørende’ for regeringen, at et salg ikke 
må føre til en situation, ‘hvor vi kommer tilbage til, at Danmark har et monopol på public service 
og reelt monopol på nyhedsdækningen i Danmark,’ som han udtrykte det. ‘Her skal der fortsat være 
reel konkurrence,’ sagde Anders Fogh Rasmussen med direkte adresse til mulige konsekvenser af et 
salg til mediemoguler som Rupert Murdoch eller Silvio Berlusconi. […] Afslutningsvis gentog 
Anders Fogh Rasmussen, at der ikke er truffet nogen beslutning om salget af TV 2: ‘Der er truffet 
beslutning om at omdanne TV 2 til et aktieselskab for at modne det til et eventuelt salg, men der er 
ikke truffet nogen beslutning om salg af TV 2 endnu,’ sagde statsministeren, der dermed for første 
gang tilkendegav sin holdning til privatiseringen af TV 2 og problemerne med at udarbejde 
salgsmaterialet”. 
 
Det politisk interessante er naturligvis, om statsministeren her åbnede en dør på klem til sin 
personlige holdning, eller om han talte som chef for regeringen. Dansk Folkeparti havde et 
medieforlig med VK-regeringen, og partiet havde presset på for at få gennemført et salg, efter det i 
februar 2003 havde godkendt, at Danske Bank’s og PWC’s rapporter viste, at et privat TV 2 kunne 
leve op til public service-kravene. 
 
Dagen efter pressemødet – den 22. januar 2004 – holdt medieordførerne møde med Brian 
Mikkelsen, og Morgenavisen Jyllands-Posten gengav meningerne således: 
 
“Dansk Folkeparti ønsker, at den videre proces for salget af TV 2/Danmark A/S bliver fastlagt på et 
statusmøde om TV 2 i marts. På forhånd er det Dansk Folkepartis ambition, at der hurtigst muligt 
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efter mødet med mediepolitikerne fra VK-regeringen bliver givet grønt lys for, at 
udbudsbetingelserne for TV 2 kan offentliggøres. ‘Vi har ventet meget tålmodigt på, at der skete 
noget. Nu bør der snarest muligt handles,’ siger Louise Frevert, medieordfører i Dansk Folkeparti, 
som i går mødtes med kulturminister Brian Mikkelsen (K) og mediepolitikere fra regeringspartierne 
i Kulturministeriet. Den ubekendte faktor for den politiske trio, der ønsker, at TV 2 bliver solgt, er 
den statsstøttesag, som venter på afgørelse i EU. […] ’Selv om afgørelsen i EU ikke er truffet, når 
vi mødes til marts, bør vi beslutte det videre forløb af sagen på vores møde. Vi kan ikke være andet 
bekendt over for de ansatte på TV 2 , der har været indstillet på et salg så længe. Det er også vigtigt, 
at salgsprocessen kommer rigtigt i gang før Folketingets sommerferie. I modsat fald risikerer vi, at 
der går næsten et år,’ mener Louise Frevert. […]  Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, 
foretrækker, at udbudsbetingelserne for TV 2/Danmark A/S først udarbejdes endeligt, når man 
kender afgørelsen i EU. Den kan i værste fald betyde, at TV 2 bliver afkrævet et trecifret 
millionbeløb. ‘Vi har størst politisk manøvredygtighed, efter at den sag i EU er afsluttet,’ mener 
Jens Rohde. Han sætter sin lid til, at afgørelsen i EU falder i marts eller april. Men Jens Rohde 
erkender, at den slags sager kan tage lang tid. ‘Det er irriterende, at det er udefra kommende 
faktorer, som sinker salgsprocessen. Vi rykker hele tiden for et svar i EU, men det er ikke os, der 
bestemmer, hvornår afgørelsen skal træffes,’ siger Jens Rohde [1407]. Både Jens Rohde og Louise 
Frevert siger efter mødet i Kulturministeriet, at Venstres statsminister Anders Fogh Rasmussens 
udtalelser om TV 2 -salget i tirsdags ikke skal forstås, som om der er ændret på VK-regeringens og 
Dansk Folkepartis ambitioner om at sælge TV 2 hurtigst muligt. ‘Der røg måske en finke af panden 
på statsministerens pressemøde. Men der er ikke rykket så meget som en millimeter i VK-
regeringens og Dansk Folkepartis medieaftale. Vi mener, at TV 2 skal sælges så hurtigt, det er 
muligt,’ siger Louise Frevert” (23. januar 2004). 
 
Altså klar uenighed. Dansk Folkepartis mediepolitiske ordfører ønsker en salgsproces igangsat 
snarest og vil ikke at vente på Kommissionens afgørelse. Venstres mediepolitiske ordfører Jens 
Rohde vil derimod vente, da det giver større manøvredygtighed. Begge frygter, at salgsprocessen 
vil trække ud –  et folketingsvalg skulle holdes senest i november 2005. Oppositionen var 
modstander af en privatisering, og Søren Søndergaard havde tidligere opfordret de andre partier til 
at droppe salget af TV 2, når de fik flertal. Ganske som VKO-partierne havde neutraliseret det 
smalle medieforlig fra marts 2000, da de vandt valget i november 2001.  
 
22.9.7. Ny Forespørgselsdebat den 5. februar 2004 
Det er på denne baggrund Folketinget den 5. februar 2004 holder Forespørgselsdebat om 
Regeringens mediepolitik. TV 2-sagen var ikke det eneste emne, men jeg koncentrerer mig 
udelukkende om det. 
 
Naser Khader spørger medieordføreren Jens Rohde: “Hvorfor er TV 2 ikke blevet sat til salg endnu. 
Hvad er det, der trækker ud?” Og Rohde svarer: 
 
“Det kører fuldstændig, som det er planlagt, men det er jo kendt for enhver, at der er en sag om 
statsstøtte, som vi jo meget gerne vil have afklaret, inden vi ruller processen helt videre, og det 
skyldes ganske enkelt, at det giver os nogle bedre politiske handlemuligheder. Det vil være sund 
fornuft, hvis det kan lade sig gøre, at kommissionen kan blive færdig. Og der lægger regeringen 
pres på kommissionen, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sige til dem, at nu må de altså gerne 

 
1407 Netop på dette tidspunkt var der hektiske forhandlinger mellem Danmark og Kommissionen, jfr. afsnit 21.1.5.6.2. 
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færdigbehandle sagen, så processen kan rulle videre. Men der er intet nyt i det; vi vidste jo godt, at 
den kom. Så tingene kører fuldstændig som planlagt”. 
 
Poul Nødgaard er enig: “Jeg må indrømme, at det er en stor sag at gennemføre [privatiseringen af 
TV 2], og det er mit klare indtryk, at forberedelser skrider planmæssigt frem”. 
 
Søren Søndergaard gentog sin trussel om at annullerer projektet: 
 
“Umiddelbart, når man kender Dansk Folkepartis udgangspunkt, så kan man jo undre sig over, at 
Dansk Folkeparti vil være med til det her salg af Danmark til udlandet, som salget af TV 2 er et 
udtryk for. Men det er selvfølgelig Dansk Folkepartis eget valg. Der var andre partier, som sagde 
nej, og til hr. Nødgaards orientering er der jo den store fordel ved, at vi var så mange partier, der 
sagde nej, at vi dermed har muligheden for at lave det om efter næste valg. Det er jo det, der er det 
velsignede ved det. Efter næste valg bliver den lov om salg af TV 2 lavet om. Så enkelt er det. Det 
er så fordelen ved, at vi ikke er sovset ind i en eller anden elendig aftale om at sælge TV 2 til 
udlandet. 
 
Poul Nødgaard troede ikke sine egne ører: 
 
“Det gør mig lidt ondt at høre hr. Søren Søndergaard sige, at efter et valg laver man alt det her om. 
Skal vi så ikke lige konstatere, at det jo så skal være under forudsætning af, at der efter et valg er et 
andet flertal her i Folketinget, og det tror jeg næppe kommer. Når først tingene retter sig lidt op, så 
vil den her regering jo støttet af Dansk Folkeparti fortsætte forhåbentlig rigtig mange år ud i 
fremtiden. Skulle det ske - gud forbyde det - at der kommer en socialistisk regering, så vil jeg godt 
have lov at sige, at så nægter jeg at tro på, hvis f.eks. TV 2 er blevet privatiseret og en lang række 
andre ting er gennemført, at det så bare lige er sådan, at man knipser med fingrene og så laver det 
om igen. Så enkel er mediepolitik altså nu engang ikke. Det er en stor, afgørende sag, som man ikke 
kan ligge og gamble frem og tilbage med. Det er helt utænkeligt, hvad hr. Søren Søndergaard der 
siger”. 
 
Men måske var der slet ikke noget at lave om, mente Aage Frandsen og sendte venlige tanker til 
EU-Kommissionen: 
 
“Når det drejer sig om TV 2, som jo er et flagskib, som regeringen vil have solgt: Jeg glæder mig 
over hver eneste dag, der går, hvor det ikke lykkedes. Det kan ligefrem være sådan, at det efter et 
valg ikke er nødvendigt at rulle det tilbage, for det kan være, at det ikke lykkes at sælge TV 2 inden 
et folketingsvalg, og efter et folketingsvalg, hvor der er et andet flertal, bliver det ikke solgt. Skulle 
det være blevet solgt, er det selvfølgelig lidt afhængigt af, hvordan konditionerne er, men så må vi 
have det tilbage igen. Vi vil ikke have et TV 2 på private hænder med de risici, som alt i øjeblikket 
tyder på at der vil være i den forbindelse. Derfor glæder jeg mig hver eneste dag over, at det ikke er 
solgt, og jeg takker i denne forbindelse EU for at bidrage til, at man ikke kan sælge det over hals og 
hoved”. 
 
Og størrelsen af EU’s indflydelse på salgsprocessen skulle snart blive tydelig for alle. 
 
22.10. EU-systemet griber ind i salgsprocessen 
22.10.1. beslutningen den 19. maj 2004 
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Den 19. maj 2004 traf Kommissionen Beslutning i sagen C 2/2003 Danmark. Beslutningen blev 
dog ikke offentliggjort med det samme med blot sendt til de danske myndigheder1408. Alle øvrige 
interesserede måtte nøjes med Kommissionens pressemeddelelse (IP/04/666 af 19. maj 2004), hvis 
centrale indhold var følgende: 
 
“Europa-Kommissionen afsluttede i dag statsstøttesagen angående den danske stats finansiering af 
TV2/DANMARK med et påbud om, at TV2 skal tilbagebetale statsstøtte på 628,2 mio. DKK med 
renter. De formelle undersøgelser viste, at dette statsstøttebeløb til TV2/DANMARK oversteg 
selskabets omkostninger ved at opfylde sin public service-opgave. 
 
Som hovedregel er statslig finansiering af public service-opgaver ikke ulovlig efter 
statsstøttereglerne, så længe den offentlige finansiering stemmer overens med nettoomkostningerne 
ved at udføre public service-opgaven. […] TV2 har nydt godt af en række forskellige statslige 
foranstaltninger. Ud over licensmidler har TV2 også modtaget rente- og afdragsfrie lån, 
statsgarantier for driftslån, selskabsskattefritagelse, ad hoc-kapitaltilførsler samt adgang til en 
landsdækkende sendefrekvens på gunstige vilkår. […]  
 
Den beslutning, der nu er truffet, bekræfter, at selv om Kommissionen kan acceptere en bredt 
defineret public service-opgave, kan den ikke godtage strukturelle overkompensationer for 
omkostningerne ved en public service-forpligtelse. Overkompensering kan være meget 
problematisk, når public service-selskabet også udøver kommercielle aktiviteter, eftersom det 
indebærer en uberettiget begunstigelse af det offentlige tv-selskab i forhold til de konkurrenter, der 
ikke modtager nogen statslig finansiering. […] Kommissionen accepterer TV2’s bredt definerede 
public service-fjernsynsopgave som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. TV2's 
public service-opgave består i at sende en alsidig blanding af programmer om kultur, sport, 
underholdning og nyheder på flere tv-kanaler”. 
 
Jeg vil fremhæve de pointer, der kan læses ud af pressemeddelelsen, fordi reaktionerne i Danmark 
ikke viste, at alle havde forstået indholdet. 
 
Kommissionen beslutter, at den statslige finansiering af TV 2 er statsstøtte, og at licens er 
statsmidler. Støtteordningen er forenelig med EF-Traktaten. Blandingsfinansieringen er forenelig. 
Dog er der tilført 628,2 mio. kr. for meget i overkompensation for udførelse af den pålagte opgave. 
Definition af opgaven er forenelig.  
 
I afsnit 21.4.6 var der en analyse af Beslutningens indhold.  
 
22.10.2. De umiddelbare reaktioner 
Først ser jeg på, hvordan Beslutningen blev præsenteret i medierne. Dernæst gennemgår jeg 
reaktioner fra politikerne, dagbladene, de elektroniske medier og andre debattører. 
 
22.10.2.1. Gengivelse af Beslutningens indhold i medierne 
Den måde, medierne gengav beslutningen på, viser hvilken usikkerhed og forvirring, der var i store 
dele af offentligheden om relationen mellem EU’s statsstøtteregler og public service broadcasting. 
Kun Børsen gav en fremstilling, der var forsvarlig. 

 
1408 Alle Kommissionsbeslutninger i sådanne sager rummer en oplysning til de nationale myndigheder om, at de inden 
for femten dage med en tilstrækkelig begrundelse kan forlange dele af Beslutningens indhold gjort fortrolig. Først efter 
udløbet af denne tidsfrist offentliggøres Beslutningen – oftest på Kommissionens hjemmeside. 
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Radioavisen den 19. maj kl. 16.00 ca. fem minutter inde i udsendelsen: 
 
“[Oplæg:] TV 2 skal betale i alt 628 mio. kr. tilbage af de licenspenge som stationen modtog fra 
1995 til år 2002. Afgørelsen kommer fra EU-kommissionen, der dermed kritiserer at licenspenge og 
andre statslige penge er blevet brugt til at producere underholdning for. 
 
[Korrespondent i Bruxelles:] Striden står om hvad man kan bruge licensmidler til. EU-
kommissionens holdning er klar. De kan kun bruges til såkaldte public service-programmer, når 
man samtidigt modtager reklamepenge. Dvs. til nyheder, aktualitetprogrammer og til andre, alment 
oplysende programmer. Kommissionen har i denne sag accepteret, at licenspenge også kan bruges 
til at betale for sportsudsendelser. Men når licenspenge så bruges til at producere underholdning, så 
bliver det til en slags ulovlig statsstøtte, og derfor skal TV 2 aflevere de 628 mio. kr. igen. EU-
kommissisonen har i tilsvarende sager tvunget stationer i Frankrig, Italien og Portugal til at betale 
statsstøtten tilbage. [...]”. 
 
Der ikke meget rigtigt i dette indslag. Kommissionen har ikke anfægtet, at TV 2 anvender sine 
penge til at udsende underholdningsprogrammer. Tværtimod er både definition og mandat fundet 
forenelige, idet TV 2’s tjeneste er godkendt som en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. Det 
er heller ingen betingelse for pengenes anvendelse, at der er tale om énkildefinansiering (f. eks. kun 
licens). Kommissionen har heller ikke defineret, hvad der er “public service-programmer”, men 
godkendt Danmarks definition. En særlig godkendelse af sportsprogrammer er heller ikke på tale. 
Endelig er det ikke anvendelse af licenspenge til produktion af underholdning, der gør en 
støtteordning ulovlig. Det er den manglende notifikation. 
 
Indslaget er meget ejendommeligt, og det er ikke lykkedes mig at finde frem til årsagen. Det er 
imidlertid slående, at tankegangen – nemlig at kun bestemte programmer kan være public service, 
hvis virksomheden har blandingsfinansiering – stemmer overens med Kommissionens 
Diskussionspapir fra 1998 (afsnit 16.2). F.eks. kunne underholdningsudsendelser ifølge dette papir 
ikke blandingsfinansieres, men hvordan denne tilgangsvinkel – der jo straks blev skudt ned i 1998 – 
har overlevet i seks år hos Radioavisens EU-korrespondent, kan jeg som sagt ikke forklare. 
Ligeledes er det en gåde, at Radioavisens redaktion i Danmark kan lade det passere, at 
Kommissionen i sagen om public service broadcasting skulle have krævet tilbagebetaling af 
statsstøtte fra tv-stationer i Frankrig, Italien og Portugal. Som gennemgået i afsnit 12.7.2-5 er det 
modsatte nærmest tilfældet for Portugals vedkommende, og de andre sager rummede heller ikke 
krav om tilbagebetaling (jfr. afsnit 21.4.5.1 og 3).  
 
I dagbladet Information gennemgik det forhenværende Medieudvalgs formand, Torben Krogh, i en 
leder den 21. maj sagen: 
 
“Når [Kommissionen …] kræver en meget stor tilbagebetaling, skyldes det en rent indholdsmæssig 
vurdering. TV2 har efter kommissionens opfattelse slet ikke produceret public service-programmer 
i et omfang, der svarer til de penge, der er kommet fra licensen. Begrundelsen er mildt sagt 
problematisk […]. [Dansk] lovgivning hviler på den klassiske forståelse af begrebet public service, 
der indebærer, at public service omfatter et samlet programudbud – og ikke kun bestemte 
programtyper. […] I formålsparagrafferne for både TV2 og DR bliver der opregnet en bred vifte af 
forpligtelser, der eksempelvis også omfatter begrebet underholdning. Afgørelsen fra EU er med 
andre ord i klar konflikt med gældende dansk lov, der netop ikke lægger op til, at man går ind og 
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vurderer om de enkelte programmer kan betegnes som public service. Nu siger kommissionen ikke 
desto mindre, at det netop er, hvad der skal gøres. I den forstand er afgørelsen en stor sejr for de 
kommercielle tv-stationer, der vedholdende har argumenteret for, at begrebet public service skal 
indsnævres til at gælde bestemte programtyper”. 
 
Radioavisens mærkelige referat af indholdet i Kommissionens Beslutning var således ikke en enlig 
svale. Torben Krogh gentager kernen i den forkerte udlægning. Kommissionen har ikke besluttet, at 
kun bestemte programmer er public service. Igen kan jeg ikke forklare fejlopfattelsen. Men jeg vil 
pege på – hvad Krogh ironisk også selv gør – at det er en udlægning, der passer fint med den 
tolkning, som TvDanmark/SBS og TV3/Viasat i årevis havde forsøgt sig med.  
 
Ved siden af denne type fejllæsning var dagbladene fulde af misforståelser angående forskellen 
mellem forenelighed og lovlighed. Det gælder f. eks. Politiken den 19., Fyens Stiftstidende, 
Berlingske Tidende og Morgenavisen  Jyllands-Posten den 20. maj. Ved sammenblandingen mistes 
(mindst) fire pointer, og det kan derfor ikke have været let for politikerne og befolkningen at forstå 
Beslutningen, hvis medierne var eneste kilde1409. 
 
Ulovligheden er opstået, fordi ordningen ikke blev notificeret. En ulovlig ordning kan – uanset om 
det er forenelig eller jeg – kræves neutraliseret ved tilbagebetaling ved en national domstol. Brud på 
EF-Traktatens artikler afgøres og sanktioneres ikke kun af EU-systemet. 
 
En ulovlig ordning gøres ikke lovlig, fordi den er forenelig. Et tilbagebetalingskrav eksisterer 
stadigvæk og kunne være rejst ved en dansk domstol før (og efter) Kommissionens Beslutning den 
19. maj. Den danske regering og politikerne har ikke været opmærksom på dette forhold, men har 
blot afventet en løsning på forenelighedsspørgsmålet.  
 
Da ordningen er ulovlig –uanset at den er delvist forenelig – kan tilbagebetalingskravet overstige 
overkompensationen, hvis sagen rejses ved en dansk domstol. En rekapitalisering af 
overkompensationen er derfor måske ikke nok. 
 
Når Kommissionen kan kræve tilbagebetaling, er det fordi dele af ordningen er uforenelig og hele 
ordningen ulovlig. Resultatet er således ikke kun en konsekvens af Kommissionens 
forenelighedsvurdering, men har sin årsag i tidligere undladelsessynder i det danske 
regeringsapparat. 
 
22.10.2.2. Reaktioner fra politikere 
VKO-flertallet og ministeren tog afgørelsen til indtægt for, at et salg var nødvendigt: 
 
‘Sagens udfald viser jo netop, at den blandingsfinansiering, som TV 2 har levet af, ikke er 
hensigtsmæssig. Et salg vil derimod have positive effekter: Det vil ruste stationen bedre til 
fremtidens mediemarked; det vil spare danskerne for licens, og det vil sikre øget kapital til at 
udvikle stationen for’, siger Brian Mikkelsen til Ritzau. […] Også Dansk Folkeparti bruger 
afgørelsen til at meddele, at TV 2 nu er klar til at blive sat til salg i løbet af et par måneder. […] 
Afgørelsen viser, at blandingsøkonomi ikke er lovlig. Derfor bør regeringen hurtigst muligt få sat 

 
1409 Jeg vil dog medgive dagbladene, at Kommissionen selv er uklar i pressemeddelelsen. Den taler om, at statslig 
finansiering af public service broadcasting “ikke [er] ulovlig efter statsstøttereglerne”. Den engelske udgave taler om 
“prohibited”, den franske om “interdit”, den tyske “verboten”. Den danske burde måske have talt om “forbudt”, der 
ville være neutralt i forhold til “uforenelig/ulovlig”. 
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TV 2 til salg. Privatiseringen skal fremskyndes mest muligt, så blandingsøkonomien kan blive bragt 
til ophør’, siger Poul Nødgaard (Politiken.dk den 19. maj 2004). 
 
Jens Rohde var naturligvis ikke glad for Beslutningen, men som regeringen helst ville det, så han 
fremad. Allerede den 17. maj, hvor indholdet af Beslutningen var sivet via TV 2 og Børsen, udtalte 
han til Fyens Stiftstidende: 
 
“EU-Kommissionens afgørelse er ikke overraskende. Det er selvfølgelig en ulykkelig situation for 
TV 2, fordi stationen ikke har en chance for at betale pengene tilbage til staten. Derfor bliver vi nu 
fra regeringens side nødt til at arbejde for, at TV 2 kan få en rekapitalisering med henblik på at 
modne til salg, og det er jeg er overbevist om, at kommissionen også er interesseret i”1410. Rohde 
mente på den baggrund, at det var realistisk, at TV 2/Danmark A/S var solgt ved årets udgang 
(JP.dk den 17. maj).  
 
Et hurtigt salg havde høj prioritering hos Poul Nødgaard: “‘Det ville være forkert at anke EU's 
afgørelse, da det ville udsætte salget i årevis. De ansatte på TV 2 fortjener en afklaring hurtigst 
muligt og det sker ved et salg, som jeg tror på kan ske i 2004,’siger medieordfører Poul Nødgaard, 
Dansk Folkeparti” (ib.). 
 
22.10.2.3. Reaktioner fra Det berlingke Officin 
Af de danske bladhuse, der havde markeret interesse for at købe TV 2, var det kun Det berlingske 
Officins blade, der forholdt sig til TV 2/Danmark A/S’s nye situation.  
 
Berlingske Tidende mente i en leder den 19. maj, at TV 2’s blandingsfinansiering “har gjort det 
muligt for TV 2 at konkurrere på ulige vilkår med mindre, kommercielle stationer, og det er den 
forvridning, som EU-Kommissionen nu mener er i strid med EUs konkurrenceregler. Ikke 
overraskende mener oppositionen, at hvis bare et statsejet TV 2 sender noget mere ‘public service’, 
er reglerne overholdt, og alt kan fortsætte som nu. Omvendt mener regeringspartierne, at EUs 
afgørelse er et argument for privatisering, som dog kun må ske på betingelse af luftige, ikke-
målbare krav om kvalitet og public service-forpligtelser. Mon ikke det er på tide, at staten finder en 
vej ud af roderiet og den gamle opfattelse af, at TV skal være underlagt statsmagtens krav. Hvis 
Folketingets flertal mener, at statsbetalt nyheds- og debatformidling er afgørende for nationens 
sammenhængskraft, kan Folketinget afsætte et beløb på finansloven til formålet. For dette beløb kan 
staten indkøbe nyhedsformidling hos den ene, den anden eller flere TV-selskaber. Regeringen 
kunne lave et udbudsmateriale, indeholdende public service-definitioner, og bede stationerne byde 
på opgaven. Når disse nyheder sendes, skal man selvfølgelig huske at gøre opmærksom på, at dette 
program overholder statens krav og er betalt af samme. En sådan statsgodkendt blåstempling vil 
understrege, hvor absurd statligt ejerskab til uafhængig nyhedsformidling egentlig er. Lige nu 
handler det om at rydde op i TV 2s økonomi. Et tilbagebetalingskrav må betyde tilsvarende nedslag 
i prisen for TV 2, og så er det op til domstolene at afklare erstatningskrav fra kommercielle 
stationer”. 
 
Altså både et prisnedslag, men også en gentagelse af den implicitte trussel imod DR, som bladet 
havde fremsat tidligere (afsnit 22.3.2.4) via sin lidt ejendommelige opfattelse af, hvad public 

 
1410 Kommissionen havde allerede den 28. april 2004 på et møde i Bruxelles meddelt de danske myndigheder, at den 
ville beslutte, at TV 2 skulle betale 628 mio. kr. tilbage, og disse havde 6. maj sendt Kommissionen et non-paper, der 
forklarede om rekapitaliseringsplanerne (se “Non-Paper. Concerning the recapitalisation of TV2/Danmark A/S (TV2)” 
af 6. Maj 2004. I FM’s arkiv). Rohde kunne udmærket have sine oplysninger herfra. 
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service broadcasting indeholder. Og som har som konsekvens, at et privat TV 2/Danmark A/S alene 
skal opfylde krav om nyhedsformidling. 
 
Weekendavisen skrev samme dag, at public service-kravet til TV 2 skulle opgives, og politikerne 
burde slippe TV 2 helt fri. Under rubrikken “TV2 frihedsbrev” skrev det internationalt ejede blad i 
en leder: 
 
“allerede dengang [da TV 2 blev skabt] var konstruktionen et misfoster af gode viljer og uldne 
forretningsstrategier. En slags prøveløsladelse til et liberalt mediemarked, hvor staten – og dermed 
politikerne i kraft af lovgivningen – stadig kunne holde snor i ytringsfriheden. Reminiscenser af de 
opfattelser kan fortsat spores i det medieforlig, der er indgået om TV2’s privatisering, og i de 
klausuler, salget af stationen er behæftet med. Public service-forpligtelsen, som det kaldes, der 
åbenbart kan strækkes så vidt, at den indbefatter forestillinger om den særlige kvalitet ved en dansk 
køber, og et internationalt ejerskab som noget nær diskvalificerende. Mon det ikke var på tide, at 
staten lod sig nøje med én public service-station, Danmarks Radio, og koncentrerede alle midler om 
at sikre kvaliteten af DRs udbud […]”. 
 
22.10.2.4. De elektroniske medier 
DR’s ledelse – generaldirektør Nissen og bestyrelsesformand Kleener – forholdt sig tavse. TV 2’s 
administrerende direktør Peter Parbo forsikrede, at TV 2 vil fortsætte sin programvirksomhed 
uanfægtet af Kommissionens afgørelse. Han udtalte desuden: 
 
“Det beløb, som vi skal betale til staten, nemlig 628 mio. kr., har staten givet TV 2 en garanti på, at 
man vil rekapitalisere, som om staten var en privat person. Vi skal af med pengene, og så får vi et 
beløb den anden vej, som formodentlig er i samme størrelsesorden” sagde han til Ritzau den 19. 
maj. 
 
TvDanmarks gamle chef, Jesper Sehested Lund, der nu var formand for Talpa Radio Danmark, og 
som havde igangsat klagesagen, mente, at Kommissionens afgørelse kunne medføre langt mere end 
et tilbagebetalingskrav: 
 
“’Al logik fortæller mig, at både TV3 og TvDanmark er blevet påført tab, fordi TV 2 har fået flere 
penge af staten, end man var berettiget til. Derfor bør TV3 og TvDanmark ved erstatningssager 
forlange at få kompenseret deres tab for perioden. Jeg vurderer, at der samlet set kunne blive tale 
om et stort trecifret millionbeløb,’ siger Jesper Sehested Lund [1411]. ‘Hvis EU -Kommissionen nu 
siger, at TV 2 har fået ca. 628 mio. kr. før renter for meget fra staten, svarer det efter min vurdering 
til ca. 12-13 pct. af TV 2s samlede programomkostninger i perioden 1995 til 2002. Med andre ord 
har TV 2 haft rigtigt mange penge til at købe bl.a. sportsrettigheder og drama for, og det har givet 
dem en unaturlig høj seerandel. Det har gavnet TV 2 i forhold til det samlede TV-reklamemarked 
på bekostning af de to andre kanaler,’ mener Sehested Lund. Han erkender, at det kan blive svært at 
løfte bevisbyrden i en retssag. ‘Selv om det er logik, at TV 2 med de mange ekstra og ulovlige 
midler fra staten, har haft en fordel, kan det blive svært at opgøre helt præcis, hvor mange seere 
TV3 og TvDanmark er gået glip af. Men selvfølgelig kan det lade sig gøre,’ mener Jesper Sehested 
Lund” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 18. maj 2004). 
 

 
1411 Sådanne retssager blev faktisk rejst, men efter afhandlingens tidsgrænse. Det er sagerne ved Østre Landsret, der 
blev genoptaget i foråret 2018, jfr. afsnit 0.18. Se også Asger Aamund, MTG, lidt senere. 
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Den 19. maj ville hverken TvDanmarks eller MTG’s pressechefer udtale sig, men næste dag viste 
virksomhederne, at de havde fanget Sehested Lunds pointe og mere til.  
 
Lars Kaspersen TvDanmark den 20. maj i www.JP.dk mente, at også licensbetalerne skulle have 
noget ud af Beslutningen: 
 
‘Det ville være logisk, at den del af de 750 mio. kr., der er licensmidler, bliver betalt tilbage til de 
seere, som i sin tid har indbetalt dem. Det er jo seerne, der har betalt for meget. Det bør kunne 
udføres i praksis, […]’”1412. 
 
Og samme dag meddelte Berlingske Tidende om erstatningskrav fra både TvDanmark og MTG: 
 
“‘TV Danmark vil nu nærlæse Kommissionens afgørelse og herefter tage stilling til størrelsen af et 
erstatningskrav mod den danske stat og TV 2. Vi vil fortsætte med at forfølge vores juridiske 
muligheder ved de danske domstole, og afgørelsen fra EU-kommissionen kan kun styrke os i disse 
sager,’siger Lars Kaspersen. 
Også hos TV3s ejer MTG er man parat med erstatningskrav. Bestyrelsesmedlem Asger Aamund 
finder det tilfredsstillende, at Kommissionen nu sætter en stopper for den ulovlig statsstøtte og 
kræver den tilbagebetalt. Asger Aamund siger: 
‘Den ulovlige statsstøtte har påført TV-markedet store tab og forvredet hele det danske 
mediemarked. MTG afventer beslutningen i sin helhed fra Kommissionen, inden der foretages 
konkrete retlige initiativer, men der er ingen tvivl om, at vi vil varetage aktionærernes legitime 
interesser ved at kræve erstatning, for et hvert uretmæssigt påført tab.’“(jeg fremhæver). 
 
Jeg fremhæver, fordi TvDanmark kobler Kommissionens afgørelse sammen med de sager, 
virksomheden allerede førte ved de danske domstole. Det drejede sig dels om den sag, der var 
kommet til Østre Landsret (afsnit 22.1.2), dels de efterfølgende klager til Konkurrencestyrelsen, der 
var indbragt med lignende påstande om TV 2’s misbrug af dominerende stilling på det danske 
reklamemarked. 
 
Børsen havde forelagt denne problematik for en EU-kyndig jurist. Udgangspunktet var, at 
Kommissionen i sin Beslutning havde sagt, at det ikke kunne konstateres, at TV 2 havde dumpet 
sine reklamepriser via statsstøtten. Bladet skrev den 21. maj: 
 
“Kommissionen fastslår […], at TV2 har fået et større overskud som følge af lavere priser. Det er 
nemlig godtgjort, at TV2 har maksimeret sit overskud ved at sænke priserne på tv-reklamer. 
Simpelthen fordi det har givet større markedsandel af reklamerne. Samlet set en gevinst. Det er ikke 
i strid med statsstøttereglerne, fordi de blot kræver, at virksomheder med statsstøtte skal agere, som 
enhver anden privat investor ville have gjort. Det har TV2. […] Men argumentationen vender 
omvendt, når det kommer til diskussionen om misbrug af den dominerende stilling, TV2 indtager 
på det kommercielle tv-marked i Danmark. Det er netop spørgsmålet i sagen mellem TV Danmark 

 
1412 Jfr. dommen i Dommen i C-174/02 Streekgewest af 13. januar 2005, Sml. 2005 I-10: “21. Det første spørgsmål 
skal derfor besvares med, at traktatens artikel 88, stk. 3, sidste punktum, skal fortolkes således, at bestemmelsen kan 
påberåbes af en borger, der er pligtig at betale en afgift, der udgør en integrerende del af en støtteforanstaltning og 
opkræves i strid med forbuddet mod gennemførelse i denne bestemmelse, hvilket ikke afhænger af spørgsmålet, om 
denne borger er berørt af den konkurrencefordrejning, der følger af støtteforanstaltningen”. De, der har betalt en ulovlig 
licens, kan kræve den tilbagebetalt. 
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og TV2, der raser ved Østre Landsret. ‘Ser man på misbrugsdelen, så er testen anderledes end i 
statsstøttetesten. Hvis en dominerende spiller sænker sine priser, men tjener flere penge, så vakler 
misbrugstesten. Simpelthen fordi konkurrenterne taber på det. En prissænkning med en større 
fortjeneste, ja, det har den konsekvens, at det giver et tab for konkurrenterne, der langsomt presses 
ud af markedet,’ siger Lena Sandberg, der er advokat hos Bruxelles-advokatfirmaet Olswang med 
speciale i ikke mindst statsstøtte og konkurrenceret. […] ‘Kommissionens afgørelse er vedrørende 
misbrug af dominerende stilling en gave til TV Danmarks nationale sag,’ siger Lena Sandberg”. 
 
TV 2/Danmark A/S stod således med en tilbagebetalingsforpligtelse, med erstatningskrav, med en 
sag ved Landsretten og med klager over misbrug af dominerende stilling hos Konkurrencestyrelsen. 
TV 2/Danmark A/S kunne i høj grad trænge til en hjælpende hånd fra sin ejer, den danske stat. 
 
22.10.2.5. Andre reaktioner 
Jeg vil derfor fremhæve en reaktion, der peger på det problematiske i statens mange roller i sagen. 
Berlingske Tidende skrev den 20. maj 2004: 
 
“Hele sagen om tilbagebetaling og salg sammen med en aftale mellem TV 2 og staten om at hjælpe 
TV 2 økonomisk igennem er endt i en uheldig sammenblanding, mener professor ved Købehavns 
Universitet, Peter Pagh: ‘Igennem adskillige år har man kaldt støtten for lovlig i Danmark. Når så 
EU-Kommissionen mener noget andet, så ændrer man holdning uden at forklare hvorfor. Jeg vil 
ikke bebrejde staten, hvis den anlægger en sag ved EF-domstolen, men jeg undrer mig over dette 
fifleri, der finder sted nu, hvor det hele er blandet ind i den kommende handel’”. 
 
Men netop en sammenblanding af rekapitaliseringen og salget var Kulturministeriets klare hensigt, 
det havde www.JP.dk gengivet allerede den 17. maj: 
 
“Afdelingschef i Kulturministeriet, Jesper Hermansen, med ansvar for salget af TV 2 oplyser, at 
næste skridt bliver at få aftalt et forløb med EU for en såkaldt rekapitalisering af TV 2. Tv-stationen 
vil nemlig med EU-Kommissionens afgørelse om tilbagebetaling af i alt ca. 750 mio. kr. reelt blive 
tømt for midler. ’Problemstillingen er at nå til forståelse med EU-Kommissionen om, hvor stor 
rekapitaliseringen af TV 2 skal være. Vi arbejder på så hurtigt som muligt at få en aftale,’ siger 
Jesper Hermansen. Han oplyser, at der de seneste par uger har været møder med kommissionen. Det 
er Jesper Hermansens opfattelse, at EU-Kommissionen har forståelse for, at staten sikrer TV 2 ved 
at tilføre midler. ’Afgørende er, at rekapitaliseringen af TV 2 sker efter investorprincippet, hvor 
staten i praksis agerer på samme måde, som en privat ejer af en virksomhed ville gøre i en lignende 
situation,’ siger Jesper Hermansen, der afgjort havde foretrukket, at Kommissionen havde truffet en 
afgørelse til fordel for TV 2. ’Så kunne vi jo skride direkte til salgsprocessen. Nu skal vi i første 
omgang finde en løsning på rekapitaliseringen af TV 2. Stadig er det min vurdering, at det er muligt 
med et salg i år,’ siger han”. 
 
Og skulle salget ske i 2004, var det nok klogt at undlade at indbringe Kommissionens Beslutning 
for Retten. Den 20. maj skrev Berlingske Tidende: 
 
“Afdelingschef i Kulturministeriet, Jesper Hermansen, siger, at en sag ved EF-domstolen vil skabe 
usikkerhed om TV 2 økonomi i en lang periode op til flere år, hvilket ifølge ham også vil skabe uro 
om selve salget. ‘Der er en række betænkeligheder ved [en] sådan domstolsprøvelse, men formelt 
set har regeringen ikke taget stilling til det spørgsmål,’ siger han”. 
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Betænkelighederne kunne gå ud på, at en Beslutning fra Kommissionen ikke er endelig, så længe 
den behandles af EF-Domstolsystemet. Hvis den danske stat ville rekapitalisere TV Danmark A/S 
som ejer, kunne det måske blive nødvendigt at udskyde salget til efter en dom, hvis Beslutningen 
var anket.  
 
22.10.3. Fire sager om TV 2 ved Retten i Første Instans 
Den 25. maj 2004 fortalte Politiken med Kulturministeriet som kilde, at staten havde besluttet ikke 
at anke Kommissionens TV 2-beslutning. Årsagen skulle være hensyntagen til salgsprocessen. Både 
Naser Khader og Mette Frederiksen fandt dette forkert, og den 4. juni var Brian Mikkelsen kaldt i 
samråd for at forklare regeringens standpunkt. Her svarede han, at “det er endnu ikke besluttet, om 
regeringen vil indbringe Kommissionens afgørelse for EF-domstolen”1413. Fristen var den 5. 
august1414. 
 
Og det endte med, at regeringen ankede. Ritzau, den 1. juli 2004 16:13: 
 
“Danmark besluttede torsdag at anke EU-Kommissionens afgørelse om, at TV2/Danmark skal 
tilbagebetale 628 millioner kroner til statskassen på grund af ulovlig støtte i form af licensbetaling. - 
Det er efter min mening det rigtigste at få domstolens vurdering af denne sag. Kommissionens 
beslutning indeholder principielle betragtninger, som, vi ikke mener, er juridisk holdbare, skriver 
kulturminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse. Beslutningen kom, efter at VK-
regeringens koordinationsudvalg på et møde onsdag besluttede at få prøvet Kommissionens 
afgørelse om den ulovlige statsstøtte i perioden fra 1995 til 2002 ved EF-Domstolen. Selv om Brian 
Mikkelsen forsikrer, at TV2 skal privatiseres hurtigst muligt - og uden af afvente afgørelsen - så 
kræver regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, at få klarhed over juraen i sagen. Kulturministeren 
meddeler nemlig samtidig, at Danmark fortsætter sine drøftelser med Kommissionen om 
principperne for en såkaldt rekapitalisering af TV2. Regeringen har allerede garanteret, at staten i 
tilfælde af et nederlag vil sende et passende millionbeløb - rekapitalisering - tilbage til TV2, så 
stationen undgår en konkurs. Ankesagen kan vare i op til halvandet år. Dansk Folkepartis 
mediepolitiske ordfører, Poul Nødgaard, siger, at han er tilfreds med, at Danmark går til EF-
Domstolen, når regeringens jurister mener, at sagen kan vindes. - Derfor forstår jeg heller ikke, at 
Danmark fortsætter drøftelserne om rekapitalisering. I det øjeblik vi vinder, så er der jo ikke behov 
for en tilbageførelse af penge. Jeg har svært ved at se, om vi kan fortsætte med privatiseringen af 
TV2, før vi har en afgørelse. Men hvis regeringen skønner, at det juridisk kan lade sig gøre, så vil 
Dansk Folkeparti ikke spænde ben, siger Poul Nødgaard”. 
 
Staten anker således Kommissionens beslutning, men vil fortsætte salgsprocessen, medens sagen 
kører ved Retten. Staten vil endvidere søge at gennemføre en rekapitalisering. Poul Nødgaard 
mener i modsætning hertil, at en rekapitalisering er unødvendig, da det udsætter salget1415. Det er 

 
1413 Bilag 611, Kulturudvalget, alm. del, vedlagt Notat af 2. juni med ministerens svar på spørgsmål M. 
1414 Den 5. august er beregnet fra dagen for Beslutningen,  den 19. maj + to måneder + afstandsdage. Dette var dead-line 
for Kongeriget Danmark, som Beslutningen var rette til. For andre (herunder TV 2/Danmark, som ministeren jo var ejer 
af) begynder stopuret først at løbe, når Kommissionens Beslutning er offentliggjort i EUT. En pressemeddelelse er ikke 
nok (afsnit 19.3.4) Formelt set betyder dette, at fristen for at indbringe Kommissionens Beslutning i C 2/2003 først 
udløb for ejeren af TV 2/Danmark A/S og andre interesserede parter i starten af juni 2006, fordi Beslutningen først kom 
i EUT den 23. marts 2006. 
1415 Men hvordan skulle TV 2/Danmark så klare tilbagebetalingen, der ikke blev sat i bero via en anke af sagen? 
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også værd at bemærke, at Nødgaards udtalelse viser, at der ikke har været møde i kredsen af 
medieordførere. De var ikke taget med på råd, hvad de næppe kan have været fornøjede med1416. 
 
Også TvDanmark besluttede at anke sagen og udvidede samtidigt sine krav.  
 
“Sagen om ulovlig statsstøtte til TV 2 tilspidses nu markant og kan i sidste ende gøre det umuligt 
for for regeringen at få solgt TV-stationen inden næste folketingsvalg. 
TV Danmark har således besluttet at inddrage EF-Domstolen i sagen, præcis som regeringen gjorde 
det for en uge siden. For TV Danmarks vedkommende sker det dog ikke kun for at forsvare sig - de 
udvider i stedet sagen om ulovlig statsstøtte til også at gælde 2003 og 2004. […] ’Vi har besluttet at 
gå til EF-Domstolen og indbringe EU-Kommissionens afgørelse, der godkender 
blandingsfinansieringen på 4,3 mia. kr. Vi mener, det er grundlæggende forkert. Desuden vil vi 
også have dem til at se på statsstøtten i årene 2003 og 2004, som ikke var med i deres første 
afgørelse, fordi sagen begyndte før den tid,’siger Henrik Ravn, adm. direktør i TV Danmark. […] 
Ifølge Henrik Ravn har TV 2 fået 150 mio. kr. for meget i statsstøtte i 2003. For 2004 er tallet 
usikkert, men anslåes til omkring 70 mio. Altså samlet op mod 220 mio. kr. ekstra. Da EU-
Kommissionen i maj kom med sin vurdering undlod den på et punkt at tage stilling. I afgørelsen 
hed det, at det ikke var muligt at vurdere om der med blandingsfinansieringen af TV 2 - med både 
licens og reklamekroner - har været tale om prisdumping. Men den beslutning mener TV Danmark 
er taget alt for hurtigt. ‘Man har ikke villet tage stilling. Men vi mener, man skal grundigere ind i 
det,’ siger Henrik Ravn, der erklærer, at for TV Danmark ‘har det været nemmere’ at gå til EF-
Domstolen efter VK-regeringens beslutning om at gøre det samme. ‘Vi har overvejet for og imod. 
Men nu er banen kridtet op, og vi mener stadigvæk, at modellen med blandingsfinansiering af TV 2 
er forkert,’ siger han. […]’Beslutningen er truffet i skøn forening mellem SBSs hovedkvarter og 
Danmark,’ siger han. TV Danmarks adm. direktør vurderer ivørigt, at et sagsforløb i EF-Domstolen 
på angiveligt 18 måneder og usikkerhed om tilbagebetaling til staten vil påvirke salget af TV 2. 
‘Det er selvfølgelig en risiko, man som potentiel køber vil vurdere. Men om et sådan beløb 
skræmmer eller ej er op til de potentielle købere at vurdere,’ siger han”. 
 
Disse vanskeligheder gjorde Poul Nødgaard nærmest svimmel: 
 
“‘Jeg føler mig på gyngende grund. Hvis alt det rumleri om TV 2 i relation til EU-Kommissionen 
og EF-Domstolen betyder, at vi er ude i en usikker salgssituation, så må vi overveje salget. Vi kan 
ikke leve med, at vi skal forære TV 2 væk,’ siger Poul Nødgaard, der understreger, at han stadig er 
stærk tilhænger af privatiseringen” (Berlingske Tidende den 10. juli 2004). 
 
Og ved månedsskiftet juli-august 2004 gik det stærkt. 
 
Den 28. juli anlagde TV 2/Danmark A/S sag nr. T-309/04 mod Kommissionen. Den 2. august 
anlagde Viasat Broadcasting UK Ltd sag nr. T-329/04 mod Kommissionen. Den 3. august anlagde 
Kongeriget Danmark sag nr. T-317/04 mod Kommissionen. Og den 13. august anlagde TvDanmark 
A/S og Kanal 5 Denmark Ltd sag nr. T-336/04 mod Kommissionen  
 
Der var følgende påstande og anbringender i de fire søgsmål. 
 

 
1416 Carina Christensen oplyste senere, at der ikke havde været ordførermøde, og at hun ikke kendte motiverne for 
anken. Hun tvivlede desuden på, om salget på den baggrund kunne nås i denne regeringsperiode (Berlingske Tidende 
den 3. juli 2004). 
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TV 2/Danmark A/S påstod, at Beslutningen skulle annulleres. Subsidiært skulle den del, 
der angik overkompensationen annulleres. Det overkompenserede beløb skulle endvidere 
fratrækkes 167 mio. kr., der var afsat til digitalisering. Kommissionen skulle betale 
sagsomkostningerne. Kongeriget Danmark påstod stort set det samme. 
 
Viasat og SBS påstod, at den del af Beslutningen, der erklærede støtten for forenelig, 
skulle annulleres, og Kommissionen skulle betale sagsomkostningerne. 
 
Kommissionen påstod frifindelse, og at sagsøgerne skulle betale sagsomkostningerne. 
 
De sager, der var anlagt af TV 2/Danmark A/S og Danmark henholdsvis T-309/04 og T- 
317/04 indeholder tilsammen ni anbringender. Det er: 
 
• Tilsidesættelse af retten til forsvar. 
• Den licens og de reklameindtægter, der kom til TV 2 via TV 2-fonden, er ikke 
statsmidler. 
• Der er fejl i beregningen af overkompensationen. 
• Overkompensationen er en rimelig fortjeneste. 
• Når der ikke er krydssubsidiering, er der ikke overkompensation. 
• Det markedsøkonomiske Investorprincip er overholdt, og derfor er der ikke tale om 
statsstøtte. 
• Overkompensationen er nødvendig for, at TV 2 kan opfylde public service-kravene. 
• Støtten kan ikke tilbagesøges hos TV 2/Danmark A/S. 
• Kommissionens Beslutning om tilbagesøgning af renter er ulovlig. 
 
I sagen T-329/04, der var anlagt af Viasat, er der tre anbringender: 
 
• TV 2’s public service-opgaver udgør ikke alle en tjeneste af almindelig økonomisk 
Interesse. 
• Anvendelsen af effektivitetskravet, der rettes imod den kommercielle operatør, er 
forkert; i stedet burde det rettes imod TV 2. 
• Kriteriet om indtjeningsmaksimering kan ikke anvendes ved vurdering af 
krydssubsidieringen. 
 
Endelig er der otte anbringender i sagen T-336/04, der var anlagt af TvDanmark/SBS, 
nemlig disse: 
 
• En ulovlig støtte kan ikke være forenelig. 
• TV 2’s public service-opgaver er ikke en tjeneste af almindelig økonomisk interesse. 
• Det var en fejl, at støtten blev godkendt på grundlag af kravet om 
indtjeningsmaksimering, og at bevisbyrden blev overført til TvDanmark. 
• I anvendelse af kriteriet om indtjeningsmaksimering er der skønnet forkert. 
• Da Kommissionen var i tvivl, er anvendelsen af artikel 86, stk. 2 ulovlig. 
• Den støtte, der er tildelt TV 2 Zulu kan ikke godkendes efter artikel 86, stk. 2. 
• Der er ingen analyse af forholdet mellem TV 2’s nettoomkostninger og public 
serviceforpligtelserne. 
• Kommissionen har skønnet forkert, når den har vurderet de danske myndigheders 
kontrol med TV 2’s opfyldelse af public service-forpligtelserne. 
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I alt er der 20 anbringender. 
 
Jeg skal ikke gennemgå disse, da de først blev behandlet af Retten i Første Instans efter den 
tidsafgrænsning, der er sat for denne afhandling. Dommen, der annullerede Kommissionens 
Beslutning, faldt den 22. oktober 2008. Hvordan hele sagskomplekset udviklede sig sidenhen, se 
den korte oversigt i afsnit 0.18. 
 
22.10.4. Rekapitalisering af TV 2/Danmark A/S 
Som sagt havde regeringen besluttet at rekapitalisere TV 2/Danmark, og embedsmænd havde i et 
par måneder forhandlet med Kommissionen om spørgsmålet. Den 23. juli 2004 blev den formelle 
notifikation afsendt med anmodning om, at Kommissionen godkendte rekapitaliseringen efter Det 
markedsøkonomiske Investorprincip. 
 
Egentlig var dette ikke nødvendigt. Hvis en statslig finansiering af en virksomhed overholder Det 
markedsøkonomiske Investorprincip, er der ikke tale om statsstøtte, og ordningen skal derfor ikke 
notificeres. Det kan dog være klogt at sikre sig via en notifikation. Det var begrundelse i dette 
tilfælde1417.  
 
I sin senere Beslutning i sagen (N 313/2004 Danmark. Rekapitalisering af TV 2/Danmark A/S) 
oplyser Kommissionen, at de danske myndigheder havde meddelt, at det beløb, der skulle 
tilbagebetales, oversteg TV 2/Danmark A/S’s egenkapital og likvide aktiver, og at opfyldelse af 
tilbagebetalingskravet ville medføre en teknisk konkurs for selskabet (pkt. 11). Der var derfor tre 
muligheder: 
 
• at afhænde selskabets aktiver;   
• at sælge TV 2/Danmark A/S med tilbagebetalingskravet; 
• at rekapitalisere TV 2/Danmark A/S. 
 
Den danske stat havde valgt det sidste, da den mente, at det ville være den løsning, en 
markedsøkonomisk investor ville vælge (pkt. 15). 
 
Den  6. oktober 2004 godkendte Kommissionen rekapitaliseringen. Jeg analyserede denne 
Beslutning i afsnit 21.4.7. 
 
Nu kunne TV 2/Danmark A/S omsider sættes til salg. 
 
22.11. TV 2/Danmark sættes til salg 
I afsnit 22.11 skal jeg føre fortællingen frem til den 8. december 2004. Det var deadline for at melde 
sig som køber af TV 2/Danmark A/S.  
 

 
1417 Jfr. TV 2’s Halvårsrapport pr. 30. juni 2004, s. 5: “Notifikation er sket af hensyn til retssikkerheden, da 
rekapitaliseringen efter den danske stats opfattelse ikke indebærer statsstøtte, fordi den er i overensstemmelse med det 
markedsøkonomiske investorprincip”. Generaladvokat Lenz har i sit Forslag til afgørelse i sagen C-40/85 Belgien af 16. 
april 1986, (Sml. 1986 I-2340) anført på side 2332, at også foranstaltninger, der kan mistænkes for at indeholde 
statsstøtte, skal anmeldes til Kommissionen.  
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Regeringen besluttede at stoppe salgsprocessen den 8. april 2005. Det udløste en voldsom strid 
mellem de tre forligspartier, og omstændighederne ved igangsættelse af salget kom til at spille en 
stor rolle. 
 
Derfor gennemgår jeg først regeringens tilrettelæggelse af salget. Derefter fortæller jeg om 
udbudsmaterialet, om reaktioner på udbuddet, og til sidst fremlægger jeg den viden, der var 
tilgængelig om de otte potentielle købere.  
 
22.11.1. Tilrettelæggelse af salget 
Hvordan salgsprocessen blev fastlagt i detaljer, ved jeg ikke med sikkerhed, da jeg formoder, at en 
række af de dokumenter, der er relevante, ikke er tilgængelige. Via aktindsigt i dokumenter i 
Statsministeriet, er det dog lykkedes at få adgang til tre centrale dokumenter, der – sammen med de 
offentliggjorte – danner grundlag for min beskrivelse af, hvordan salget blev tilrettelagt. Det er 
 
• Notat. “Gennemførelse af medieaftalen: status medio oktober 2004”, dateret 16. oktober 2004, J. 
nr. 2002.7205-7. 7. kt., LMB. 8 sider. 
•  Notat. Til regeringens økonomiudvalg og koordinationsudvalg. “Privatisering af TV 
2/DANMARK A/S”. Dateret 25. oktober 2004. J. Nr. 2004-4382-42. LGP. 17 sider. Dette er 
hovednotatet, og det citeres senere ved sidehenvisning. 
• Notat. Til ministeren. “Spørgsmål og svar: Privatisering af TV 2/DANMARK A/S. Til brug ved 
pressekonference torsdag den 28. oktober 2004”. J- Nr. 2004.4382.. kt., LMB. Dateret 27. oktober 
2004 rev. 6 sider. 
 
Hovednotatet blev fremsendt til regeringens Økonomiudvalg og Koordinationsudvalg (K-udvalg) 
med henblik på mødet den 27. oktober 2004. K-udvalget havde senest drøftet privatiseringen af TV 
2/Danmark på møder den 12. maj, den 16. juni og den 30. juni 2004. Allerede den 12. maj var det 
besluttet kun at sælge en majoritet af aktierne, ikke dem alle sammen. Altså en delvis privatisering. 
Der var endvidere tilslutning til, at Kulturministeren kunne fortsætte de drøftelser, der var indledt 
med Kommissionen om en rekapitalisering, idet det i regeringen var ventet, at Kommissionen ville 
træffe en negativ beslutning i TV 2-sagen C 2/2003, jfr. oplysningerne til danske embedsmænd på 
mødet med Kommissionen den 28. april 2004 (afsnit 22.10.2.2). 
 
Den 16. juni drøftede K-udvalget – hvor bl.a. statsministeren og Brian Mikkelsen var medlemmer -, 
om Kommissionens 19. maj-Beslutning skulle indbringes for Retten, og det blev vedtaget den 30. 
juni. Der var her enighed om, at starten på den egentlige salgsproces skulle udsættes, til der var 
enighed med Kommissionen om en rekapitalisering. En beslutning om igangsættelse skulle først 
forelægges K-udvalget. Dokumentet “Privatisering af TV 2/DANMARK A/S” er  
Kulturministeriets indstilling. 
 
Den danske stat havde tidligere i forbindelse med sin anke den 3. august 2004 af Kommissionens 
19.-maj-Beslutning begæret, at tilbagebetalingen blev udsat til mindst efter, at rekapitaliseringen 
var afsluttet. Indstillingen anførte, at staten nu skal kræve det fornødne beløb tilbage fra TV 
2/Danmark. Beløbet beregnes således (s. 3): 
 
Tabel 22.10. Beregning af det beløb, som TV 2/Danmark skal betale tilbage i mio. kr. 
 
Kommissionens umiddelbare krav  
i 19.-maj-Beslutningen   628,2 
Renter     253,9 
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Overskud i TV 2/DK A/S i 2003  164,3 
Renter heraf    3,7 
I alt     1.050,1 
 
Rekapitaliseringen blev skabt ved først at konvertere det statslån til egenkapital, som TV 
2/Danmark fik ved omdannelse til A/S (afsnit 21.4.7). Det var på 437,2 mio. kr. Afdrag i 2003 var 
43,7 mio. kr. Rest derfor 393,5 mio. kr. Staten indskød kontant 440 mio. kr. Samlet 833,5 mio. kr. 
TV 2/Danmarks egenkapital var pr. 31. marts 2004 på 857 mio. kr., og det var beregnet, at den efter 
tilbagebetaling og rekapitalisering skulle være 640,5 mio. kr., der også var den egenkapital, 
selskabet var stiftet med i 2003. Tilbagebetalingskravet blev neutraliseret ved at betale de 833,5 
mio. kr. samt 216,6 mio. kr. fra TV 2/Danmarks likvide midler. Egenkapitalen blev herefter de 
640,5 mio. kr. (857-216,6 = 640,4). Beregningen af tilbagebetalingen er foretaget pr. 30. juni 2004. 
Den blev senere realiseret medio november 2004 på baggrund af TV 2/Danmarks balance pr. 31. 
oktober 2004 og blev derfor marginalt højere, nemlig 1.073 mio. kr.1418. TV 2/Danmark skulle i 
november 2004 optage et nyt lån på det private pengemarked på ca. 440 mio.kr. for at få den 
nødvendige likviditet til at fortsætte (s. 3). 
 
Kommissionen havde som nævnt godkendt rekapitaliseringsplanen uændret den 6. oktober, og 
ministeriet oplyser i indstillingen, at det reducerer risikoen for, at Kommissionen selv skulle rejse 
yderligere tilbagebetalingskrav. Men andre kunne gøre det (s. 2). 
 
Kulturministeriet havde desuden over for Kommissionen erklæret, at TV 2/Danmark A/S ikke både 
kan beholde det kapitalindskud, der er del af rekapitaliseringsplanen, og det beløb, der er betalt 
tilbage, hvis Kommissionens Beslutning om dette senere skulle blive annulleret. Det samme vil 
gælde for en kommende køber.  
 
Notatet angiver korrekt og uden kommentarer, at Kommissionen ikke har godkendt 
rekapitaliseringen under Det markedsøkonomiske Investorprincip, men besluttet at “ethvert element 
af statsstøtte, der måtte være forbundet med den planlagte rekapitalisering af TV 2 er foreneligt med 
fællesmarkedet i henhold til artikel 86, stk. 2”. Det vil sige, at den mulige usikkerhed og dens 
potentielle konsekvenser, jeg omtalte i afsnit 21.4.7.2, ikke berøres her. Derimod gør ministeriet 
opmærksom på den ejendommelighed, at Kommissionen mener, at TV 2/Danmark A/S’s 
egenkapitalbehov er 544 mio. kr., medens resultatet, der er godkendt, bliver de 640,5 mio. kr. 
 
Resten af hovednotatet gennemgår på siderne 4-16 det mandat, som ministeren anmoder om. Det 
har fire dele: 1) tilrettelæggelse af salgsprocessen; 2) fastlæggelse af størrelsen på den aktiepost, der 
sælges; 3) aktionæroverenskomsten mellem stat og køber; 4) garantier i forhold til udfaldet af 
retssager. 
 
22.11.2. Faser i salget 
Aktierne sættes til salg i danske og udenlandske dag- og fagblade. Der udvælges derfor ikke en 
mindre gruppe købere på forhånd i en prækvalifikation. Samtidigt offentliggøres et Procesbrev, der 
bl.a. indeholder kriterier for valg af køber. De købere, der er interesseret, skal lade sig registrere og 
afgive en fortrolighedserklæring, hvorefter de får udleveret “Information Memorandum”, der 
beskriver TV 2/Danmark A/S, og som rummer statens oplæg til en aktionæroverenskomst (s. 5)1419. 

 
1418 Aktstykke 22 af 2. november 2004 s. 11 og TV 2/Danmark A/S’s Årsrapport 2004, s. 19. 
1419 Det er ikke lykkedes mig at få adgang til dette “Information Memorandum”. Det er på ca. 100 sider. Oplyst af Peter 
Parbo til TV 2’s medarbejdere på det interne tv-transmitterede møde den 28. oktober 2004.  
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Herefter forløber salget i to faser. 
 
Fase 1: 
Efter at have fået Information Memorandum skal interesserede bydere afgive “såvel indikative bud 
på prisen samt en række nærmere angivne oplysninger: beskrivelse af køber, tro og love erklæringer 
vedrørende politisk uafhængighed mv., bemærkninger til oplæg til aktionæroverenskomst samt 
udkast til forretningsplan for TV 2 (der vil skulle indgå som bilag til den endelige 
aktionæroverenskomst)” (s. 5). 
 
En styregruppe udvælger på baggrund af en vurdering af buddene et antal bydere, som inviteres til 
at gå videre til fase 2 i salgsprocessen. Valget af bydere forelægges via Kulturministeren for 
regeringens økonomiudvalg og K-udvalg (s. 17). 
 
Fase 2: 
“[…] de udvalgte bydere modtager oplæg til salgsaftale [… og] får nærmere adgang til oplysninger 
om TV 2 (datarum mv.), hvor forhandlinger om aktionæroverenskomst og forretningsplan 
videreføres, og hvor der på baggrund af forhandlingerne samt heraf afgivne bindende bud og 
eventuelt afsluttende forhandlinger træffes endelig beslutning om valg af køber” (s. 5). 
 
En betinget underskrift forudsætter ny forelæggelse for regeringens økonomiudvalg og K-udvalg. 
Den endelige underskrift forudsætter, at den er forelagt Folketingets Finansudvalg og 
konkurrencemyndighederne. Det nævnes ikke hvorfor, men når konkurrencemyndighederne 
inddrages, må det være for at forebygge problemer med evt. dominerende stilling på bl.a. tv-
reklamemarkedet. Hvis f. eks. MTG skulle købe TV 2/Danmark A/S ville det med stor 
sandsynlighed forudsætte, at selskabet frasolgte nogle af sine tv-kanaler, der var til stede på tv-
reklamemarkedet i Danmark.  
 
Processen er omhyggeligt tilrettelagt, så regeringen har mange muligheder for stoppe den. 
 
Under salgsprocessen skal der være fuld fortrolighed omkring salgsdokumenterne, men 
hovednotatet indstiller, at de endelige dokumenter som udgangspunkt bør være offentlige. 
Naturligvis minus den aftalte forretningsplan og andre dokumenter, der efter en konkret vurdering 
ikke bør offentliggøres (s. 5). 
 
Hovednotatet skriver følgende om kriterier for udvælgelse: 
 
“[…] ved udvælgelsen af købere i første fase – ud over afgivelsen af de nævnte tro og love 
erklæringer, der er en absolut betingelse – vil [der] blive lagt særlig vægt på købers forslag til 
forretningsplan, herunder den særlige plan for varetagelsen af public service virksomheden, samt på 
købers krav til ændringer i statens oplæg til aktionæroverenskomst. Andre væsentlige kriterier er 
købers evne til at forestå den operationelle drift af TV 2 (såvel finansiel kapacitet som erfaring med 
medievirksomhed, herunder public service medievirksomhed) samt den indikative pris pr. aktie. I 
anden fase vil de videre forhandlinger om aktionæroverenskomst, forretningsplan og salgsaftale, 
herunder pris, være afgørende. I begge faser skal udvælgelsen overholde EU-rettens principper om 
ikke-diskrimination mv.” (s. 5-6). 
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Jeg bemærker, at der i fase 1 både er tale om økonomiske (f. eks. forretningsplan, finansiel 
kapacitet) og om mediemæssige forhold (f.eks. erfaring med public service medievirksomhed), 
mens der i fase 2 alene er tale om økonomiske spørgsmål (f. eks. aktionæroverenskomst, pris).   
 
22.11.3. Hvor meget skal sælges? 
Kulturministeriet indstiller, at staten sælger mellem 66% og 51% af aktierne1420. Årsagen til, at ikke 
alle aktier sælges er, at staten vil bevare en række rettigheder, herunder muligheden for på en 
generalforsamling at blokere for vedtægtsændringer1421. Disse rettigheder gennemgår jeg i næste 
afsnit om aktionæroverenskomsten. 
 
For kun at sælge 51%, taler at kapitalkravet til køber bliver mindre. Samtidigt vil det muliggøre, at 
køber senere indskyder betydelige beløb, uden at statens behøver at gøre det samme, og uden 
statens andel kommer under 1/3. Hvis aktieselskabets værdi er én milliard kroner, kan køber senere 
indskyde 450 mio. kr., og staten ejerandel kommer da ikke under 34%. Med 49% af aktierne har 
staten endvidere meget stor indflydelse på driften. 
 
For at sælge 66% taler, at staten netop ikke ønsker afgørende indflydelse på driften af 
medievirksomheder og dermed også ansvar for dem. Hvis der kun sælges 51% kunne det se ud som 
om, staten ønskede et joint venture. Hvis der sælges 66%, vil det endvidere medføre et større 
salgsprovenu og måske også en højere stykpris pr. aktie. En køber vil med 2/3 af aktiekapitalen få 
en større andel i selskabets overskud. 
 
22.11.4. Aktionæroverenskomst 
Et salg vil være betinget af, at køber indgår en aktionæroverenskomst, der regulerer forholdet 
mellem de to aktieejere. Oplægget er, at staten skal sikre sig flere rettigheder end dem, der tilhører 
en tredjedelsaktionær ifølge aktieselskabsloven. Staten skal have en indflydelse, “der er passende i 
forhold til det centrale mediepolitiske hensyn, nemlig at sikre kvaliteten af public service-kanalen 
TV 2” (s. 8). Indflydelsen skal sikres helt ned til en ejerandel på 20% og omfatte: ændringer i 
vedtægten, herunder ændringer i selskabets aktiekapital; fusion med andre selskaber; spaltning af 
selskabet; likvidation af selskabet. En forretningsplan skal indgå i salgsaftalen, og normalt vil 
ændringer af en sådan kun være et bestyrelsesanliggende, hvis den kræver kapitalindskud. “I 
forbindelse med salget af TV 2 ses der imidlertid at være behov for at give staten som medaktionær 
et direkte håndtag til at påvirke de overordnede rammer for selskabets public service virksomhed – 
et håndtag, der supplerer det tilsyn, som Radio- og tv-nævnet fører med TV 2’s opfyldelse af 
tilladelsesvilkårene for public service virksomheden” (s. 9). 
 
Kulturministeriet ønsker på denne måde at få hånd i hanke med driften af TV 2/Danmark i de første 
år efter den delvise privatisering er gennemført. Målsætningen er imidlertid at sælge alle aktier. 
Hovednotatet nævner ingen tidshorisont. “[Denne] vil bero på regeringens tiltro til, at køber også 
som eneejer af selskabet eller sammen med tredjepart vil være i stand til og villig til at opretholde 
TV 2’s public service virksomhed på det nuværende niveau. […] Efter oplægget vil staten derfor fra 

 
1420 Til hovednotatet findes et bilag, som jeg ikke er i besiddelse af, og som argumenterer i detaljer for statens interesse i 
at bevare henholdsvis 49% og 34% af aktierne. Det anføres, at hovedtrækkene er gengivet hovednotatet. 
1421 En sådan aktiepost kaldes for “golden share”, og anvendes ofte ved privatiseringer for, at staten kan bevare en vis 
kontrol med selskabets senere udvikling. Dens status er omdiskuteret i EU-sammenhæng, men Kammeradvokaten 
mener, at den kan beholdes i dette tilfælde uden at komme i konflikt med de domme, EF-domstolen havde afsagt på 
dette tidspunkt. Om dem se f.eks. domme og Pressemeddelelse fra Domstolen den 4. juni 2002 (CJE/02/49), der omtaler 
principperne i tre domme fra samme dag: C-367/98 Kommissionen mod Portugal, C-483/99 Kommissionen mod 
Frankrig og C-503/99 Kommissionen mod Belgien. 
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1. januar 2008 have en ubetinget ret til at sælge sine aktier til køber (og køber vil i så fald være 
pligtig til at købe aktierne) til ’fair markedpris’ (’Put option’) (s. 10). 
 
Hvis der ikke på en generalforsamling og efter en yderligere dialog mellem parterne kan opnås 
enighed om et af de punkter, som staten har nedlagt veto imod, opstår en såkaldt “dead-lock-
sitution”. “Såfremt  staten i en dead-lock sitution ikke udnytter sin ret til enten at sælge eller købe 
aktier, vil køber omvendt have ret til at sælge samtlige sine aktier til staten til ’fair markedspris’. 
Dette betyder, at staten kan komme i en situation, hvor køber kan bestemme, at staten enten må 
afprivatisere eller fuldt privatisere TV 2. Ud over. at de interesserede købere må forventes at ønske 
en sådan ultimativ konfliktløsningsmekanisme, vurderes den også samlet set at være i staten 
interesse, uagtet det politiske problem en afprivatisering ville indebære” (s. 11). 
 
Endelig anfører hovednotatet, at aktionæroverenskomsten skal indeholde en bestemmelse om 
udbyttepolitik, således at der ikke kan betales udbytte i perioden 2004-2007. Formålet er at sikre, at 
hele overskuddet de første år anvendes til at konsolidere virksomheden for på den måde at reducere 
behovet for nye kapitalindskud. Hvis køber ser sig nødsaget til at indskyde ekstra kapital, kunne det 
lægge pres på staten som aktionær til også at indskyde kapital, hvis den ønsker at beholde sin andel 
af aktierne. Og målet er, at staten ikke skal indskyde yderligere aktiekapital (s. 16). 
 
22.11.5. Garanti mod tab ved krav om tilbagebetaling og erstatning 
Allerede ved offentliggørelse af Kommissionens pressemeddelelsen den 21. januar 2003 med 
oplysning om, at Kommissionen indledte Den formelle Undersøgelsesprocedure, havde 
Kulturminister Brian Mikkelsen slået fast, at “en fremtidig privat køber af TV 2 kommer ikke til at 
hænge på en eventuel tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte” (afsnit 22.7.4). Og ministeriets 
departementschef Karoline Prien Kjeldsen havde sagt, at “en eventuel tilbagebetaling vil […] blive 
fratrukket den pris en privat køber skal betale for statens TV2-aktier” (ib.). Lars Munch fra 
JP/Politiken og Joachim Malling fra Berlingske mente, at Kommissionens undersøgelse måtte føre 
til en lavere salgspris. Kun Peter Vesterdorf havde advaret imod denne tankegang. “Det er ikke 
uden videre sådan, at man kan friholde køberen fra en sag, når man er oppe mod EU” (ib.). 
 
Beskyttelse imod effekten af krav om (yderligere) tilbagebetaling og af krav om erstatninger var 
naturligvis det centrale spørgsmål ved et salg. Kulturministeriet havde i december 2003 skiftet 
holdning og anført, at en garanti ikke kunne udstedet til en køber (afsnit 22.9.5.4). TvDanmark 
havde meddelt, at man ville gå efter, at hele den ulovlige støtte på mere end fire milliarder kroner 
skulle tilbagebetales, og det kunne ingen køber stå model til. På den baggrund havde professor 
Frands Mortensen skrevet en kronik i Politiken med rubrikken “TV 2 er ikke en krone værd”, 
forstået på den måde, at en betaling på én krone senere kunne vise sig at være for meget, idet 
beløbet kunne vokse til flere milliarder kroner (Politiken den 22. juni 2004). 
 
På siderne 12-15 gennemgår hovednotatet det mulige behov for den nævnte beskyttelse  af køber og 
muligheden for at opfylde det. 
 
Udgangspunktet er – som Brian Mikkelsen og Jens Rohde havde sagt det i Folketinget den 3. april 
2003 og som Aage Frandsen havde bekræftet (afsnit 22.7.6.4.1) – at en række af de økonomiske 
usikkerheder, der er knyttet til TV 2, er uafhængige af en evt. privatisering. Men de vil naturligvis 
få indflydelse på salgsprocessen. 
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Kommissionens 19.-maj-Beslutning var anfægtet af fire parter (afsnit 22.10.3). Det var aftalt 
mellem Kommissionen og de danske myndigheder, at hvis Kommissionens Beslutning blev 
annulleret, ville en køber ikke både nyde godt af rekapitaliseringen og af de penge, TV 2/Danmark 
ville få tilbage fra staten (en art tilbage-tilbagebetaling). 
 
Når det gælder de sager, som TvDanmark og Viasat har anlagt, er situationen mere alvorlig. Det 
fremgår af fremstillingen, der er dateret den 25. oktober, at ministeriet ikke har kendt de nøjagtige 
søgsmålsgrunde eller selve stævningerne. Søgsmålsgrundene er i resuméform anført i EUT den 23. 
oktober 2004 for både Viasats og TvDanmarks vedkommende, så det havde været muligt at 
fremlægge sagerne mere præcist, end det blev tilfældet1422. 
 
Hovednotatet angiver på grundlag af udtalelser i pressen, at TvDanmark og Viasat ønsker en 
nærmere undersøgelse af alle de mere end fire milliarder kroner, der er tilført TV 2 i perioden. 
“Herudover har man rejst spørgsmålet om de regionale reklamers placering i et privatiseret TV 2. 
Antagelig er også spørgsmålet om, hvorvidt TV 2 har udnyttet ulovlig statsstøtte til at sænke 
priserne på reklamemarkedet til skade for konkurrenterne, indbragt for Domstolen” (s. 13). Notatet 
mener, at der ikke er grund til at tro, at Domstolen ikke vil realitetsbehandle disse andragender, og 
at TV 2 derfor kan blive stillet over for et større tilbagebetalingskrav end det, der indgår i 
rekapitaliseringssagen – “i værste fald så stort et tilbagebetalingskrav, at selskaber går konkurs” (s. 
13, jeg fremhæver).  
 
For at fjerne risikoen for konkurs efter en privatisering “er det hensigten hurtigst muligt at få 
Kommissionens tilslutning til at udstede en garanti til køber om, at købers tab som følge af 
tilbagebetalingskrav eller erstatningskrav i forbindelse med nærmere angivne verserende sager, 
herunder verserende statsstøttesager, eller sager, der måtte blive anlagt direkte i forlængelse af 
disse, ikke kan overstige et på forhånd fastsat beløb. Hvis de gør, vil staten refundere køber en 
andel af forskellen mellem det samlede tilbagebetalingsbeløb/erstatningsbeløb og den på forhånd 
fastlagte ’selvrisiko’, der svarer til købers ejerandel i selskabet. Det bemærkes, at refusionen vil 
være begrænset til den pris, køber har betalt for sin aktieandel” (s. 13). 
 
Hovednotatet anfører herefter, at Kammeradvokaten i forbindelse med en sag om statens salg af 
aktier i Post Danmark er i dialog med Kommissionen om muligheden for at udstede disse garantier. 
“Kommissionen har under disse drøftelser på embedsmandsplan været positiv overfor en 
garantiordning, mens Kommissionens holdning til en eventuel hæveadgang endnu ikke kendes”. 
Men hvis Kommissionen godkender, at staten udsteder en garanti i Post Danmark-sagen, kan det 
bruges som grundlag for at gøre noget tilsvarende i TV 2-sagen (s. 13-14). 
 
Hovednotatet nævner eksplicit, at det ikke kan udelukkes, at TvDanmark og/eller Viasat kunne 
indbringes Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning for Retten med henvisning til den 
usikkerhed angående beløbsstørrelsen og beslutningsgrundlaget, der er nævnt tidligere. – Det skete 
som bekendt, se afsnit 22.13.2 og 22.13.4. 
 
Endelig nævner Hovednotatet, at TV 2/Danmark A/S’s rammevilkår kan blive ændret som følge af 
(nye) sager ved EF-Domstolen og ved nationale instanser. Det gælder: 
 

 
1422 Viasat:  T-329/04 i EUT 2004/C 262/50 den 23. oktober 2004; TvDanmark: T-336/04 i EUT 2004/C 262/51 den 23. 
oktober 2004. 
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• den gratis tilrådighedsstillelse af regionale udsendelser (jfr. afsnit 17.12.3 og 22.4.7.1), hvor 
embedsmændene havde fremhævet dette, uden at politikerne synes at have taget det med i de senere 
overvejelser; 
• adgangen til at oppebære reklameindtægter i forbindelse med de regionale udsendelser1423; 
• ud over erstatninger kan sager om misbrug af dominerende stilling ved en negativ afgørelse 
påvirke TV 2/Danmark A/S’ fremtidige muligheder for at agere på reklamemarkedet (jfr. afsnit 
20.4.3). 
 
Hovednotater nævner endvidere, at beslutningen om introduktion af DTT og om stop af analogt TV 
i 2009 kan få betydning1424. Og i forlængelse heraf peges der på, at public service-tilladelsen 
rummer mulighed for genforhandling, såfremt TV 2/Danmarks indtægtsgrund forringes (afsnit 
22.9.5.6). Det nævnes ikke, hvad den skjulte dagsorden er, men det må dreje sig om brugerbetaling 
og breaks. Noget Peter Parbo gentagende gange havde bedt om i forbindelse med analog slukning. 
 
Hovednotatet nærmer sig herefter en konklusion. Som anført gås der ud fra, at erstatningskrav kan 
afbødes via en kompensationsgaranti og via muligheden for at genforhandle tilladelsesvilkårene. 
Tilbagebetalingskravene er de tunge.  
 
Hvis køber kan få en garanti i dén forbindelse, “er det […] Danske Markets vurdering, at 
skadevirkningerne af bl.a. TvDanmarks og Viasats indbringelse af Kommissionens beslutning for 
Domstolen for salgsprocessen og den forventede salgspris af aktierne vil kunne begrænses 
væsentligt. Kan køber ikke gives nogen garanti elle anden form for beskyttelse i forbindelse med et 
eventuelt yderligere tilbagebetalingskrav, eller yder garantien kun delvis dækning, er det Danske 
Markeds vurdering, at skadevirkningerne af TvDanmarks og Viasats indbringelser af 
Kommissionens beslutning for Domstolen for salgsprocessen og den forventede salgspris af 
aktierne vil være betydelige. [Det] er fortsat formodningen, at der vil være et begrænset antal 
finansielt stærke købere, der er villige til at påtage sig risikoen mod et nedslag i salgsprisen, men 
Danske Markeds kan dog ikke udelukke, at der slet ikke vil være købere. […] Købere med mere 
begrænset finansiel kapacitet vil antagelig finde risikoen prohibitiv for deres interesse for at 
erhverve aktier” (s. 15, jeg fremhæver). 
 
I den samlede vurdering lægger hovednotatet vægt på, at staten til enhver tid har ret til at afbryde 
salgsprocessen, således som det er fremgået. Hvis det sker med saglig begrundelse, vil det ikke 
påføre staten omkostninger. En saglig begrundelse foreligger ikke, hvis det er en lav pris, der 
anføres. Er begrundelsen ikke saglig, kan staten gøres erstatningsansvarlig for de omkostninger, 
interesserede købere har haft i tilknytning til udarbejdelse af et bud (s. 15). Hvad en ikke-saglig 
begrundelse kunne være, nævnes (naturligvis) ikke. Men hvis regeringen afviser et salg, fordi 
køberen ikke er politisk acceptabel, vil det nok være tilfældet. 
 
Konklusion: 

 
1423 Jeg fremhæver, at Notatet nævner, at disse rammevilkår kan blive ændret. Altså usikkerhed. Usikkerheden skjules i 
nogen grad i embedsmændenes udkast til ministerens svar på spørgsmål ved pressekonferencen den 28. oktober, jfr. 
afsnit 22.11.8.2. Her står om dette: Spørgsmål: “Har Kommissionen godkendt, at de regionale vinduer på TV 2 og 
reklameindtægterne herfra ikke er i strid med EU-reglerne?”. Svar: “Kommissionen er orienteret om de regionale 
vinduer og har ikke gjort indsigelser mod ordningen, heller ikke i forbindelse med deres afgørelse i 
rekapitaliseringssagen” (s. 3 i “Notat. Spørgsmål og svar …”) 
1424 Stoppet var endnu ikke vedtaget, men Kulturministeren og Videnskabsministeren havde fået regeringens 
økonomiudvalgs tilslutning til at forhandle dette frem i en aftale mellem de telepolitiske og de mediepolitiske 
aftalepartier (s. 14).  
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“Der udestår på den baggrund en politisk afvejning af 1) risikoen for, at det på grund af de nævnte 
usikkerheder ikke lykkes at finde en for staten acceptabel køber, der vil være villig til at betale en 
tilstrækkelig høj pris for aktierne i TV 2, så staten efterfølgende vil vælge at afbryde 
salgsprocessen, over for 2) det politiske problem, der vil ligge i at stille privatiseringen af TV 2, der 
er en del af det supplerende regeringsgrundlag, i bero på grund af de nævnte usikkerheder” (s. 15-
16). 
 
Ministeriet anbefaler, at salgsprocessen igangsættes. 
 
22.11.6. Kommentar til tredje led i privatiseringsprocessen: En beslutning på trods 
På trods af de mange usikkerheder, der blev opregnet i hovednotatet, beslutter VK-regeringen den 
27. oktober 2004 at give Kulturminister Brian Mikkelsen mandat til at sælge op til 66% og mindst 
51% af aktierne i TV 2/Danmark A/S. 
 
“Politik är att vilja”, som Oluf Palme udtrykte det i 1968, og det gælder bestemt i dette tilfælde - 
både med hensyn til salg og påbud om, at et privatejet TV 2/Danmark A/S skal løse de pålagte 
public service opgaver. Staten har skaffet sig et håndtag, der kan påvirke de overordnede rammer 
for selskabets public service virksomhed ud over den kontrol, Radio- og tv-nævnet skal udføre. 
Staten sælger først de sidste aktier, når den er sikker på, at den nye ejer kan og vil leve op til 
forpligtelserne. Staten bevarer en tilbagekøbsmulighed, hvis den mener, at det ikke er tilfældet. I 
valg af køber indgår vurdering af den særlige forretningsplan for varetagelse af public service 
virksomheden, ligesom der vil blive lagt vægt på købers erfaring med medievirksomhed “herunder 
public service medievirksomhed” (s. 5)1425.  
 
Som det er fremgået af oppositionens modstand imod privatiseringsprojektet, er det imidlertid ikke 
regeringens vilje til at kræve, at et privat TV 2/Danmarks skal levere public service, der er anfægtet. 
Indvendingen er, at der i et lille land som Danmark ikke er økonomisk grundlag for, at en privat 
virksomhed uden brugerbetaling og breaks kan leve op til forpligtelserne. Det er ikke viljen, der er 
afgørende, men pengene. Den problematik blev i den politiske proces afhandlet med de to rapporter 
fra Danske Bank og PWC fra februar 2003. Uden nærmere begrundelser blev det godkendt af 
VKO-flertallets mediepolitiske ordførere på et møde den 20. februar 2003, at rapporterne havde 
dokumenteret de økonomiske muligheder for, at det kan lade sig gøre (afsnit 22.7.5). 
 
Når jeg i rubrikken til dette lille afsnit har kaldt regeringens afgørelse for ”En beslutning på trods” 
er det fordi, mængden af usikkerheder må have været skræmmende. Jeg nævner følgende, der 
fremgår af hovednotatet og tidligere udsagn fra embedsmænd og minister: 
 
• Kommissionen har godkendt rekapitaliseringen, men med tre usikre elementer. Det gælder 
størrelsen af den nødvendige egenkapital; Det markedsøkonomiske Investorprincip er underkendt; 
Kommissionen erklærer, at den aldrig før har behandlet en sag, hvor tilbagebetaling imødegås via 
rekapitalisering. 

 
1425 Det er ikke udfoldet, hvad dette dækker. Det var kendt, at fire aktører havde meldt om interesse: JP/Politiken + 
Egmont, Det berlingske Officin, MTG og SBS. Egmont var medejer af TV 2/Norge, og havde gruppen derved 
tilstrækkelig med erfaring med public service virksomhed? MTG havde aktier i TV4 i Sverige, og var det nok? Hvis 
Berlingske gik sammen med Bonnier, var det så nok, at Bonnier havde aktier i TV4? Og ville Murdoch’s og News 
International’s ejerskab af Sky Radio, der havde (små) public service-forpligtelser, være nok? Hvad betød egentlig 
“erfaringer med”? 
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• Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning kan ankes til Retten i Første Instans, og annulleres 
den, vil TV 2/Danmark sandsynligvis gå konkurs. 
 
• Viasat og TvDanmark havde anket 19.-maj-Beslutningen og krævet tilbagebetaling af de mere end 
fire milliarder kroner, som TV 2 havde modtaget i statsstøtte. 
 
• De regionale reklamers placering i et privat TV 2/Danmark var anfægtet. 
 
• Påstand om dumping er anket, skønt Kommissionen har afvist forholdet. Men hvis statsstøtten 
ikke er anvendt til dumping, vil det styrke TvDanmarks klage til Konkurrencestyrelsen om TV 2’s 
påståede misbrug af dominerende stilling. 
 
• Tilbagebetalingskravet kan blive så stort, at TV 2/Danmark går konkurs. 
 
• Det er usikkert, om Kommissionen vil acceptere en garanti til køber om at neutralisere eventuelle 
tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Hvorfor er den ikke allerede opnået i Post Danmark-sagen? 
Hvorfor forhandles den kun på embedsmandsniveau? Hvad med idéen om købers ret til at lade 
handlen gå tilbage? 
 
• Uden en garanti vil salgsprisen blive meget lav. 
 
• Uden en garanti vil der måske slet ikke være nogen køber. 
 
• Uden en garanti vil kapitalsvage virksomheder – som f.eks. JP/Politiken + Egmont - ikke forsøge 
at købe. 
 
•Vil en garanti være en statsstøtte, der var udelukket på samme måde, som ministeren havde svaret i 
Folketinget? Nemlig, at “det er vurderingen, at en rekapitaliseringsgaranti ikke vil kunne udstedes 
til en kommende køber. Tilsvarende er det vurderingen, at det heller ikke på anden vis vil være 
muligt at kompensere en køber af TV 2/DANMARK A/S hverken helt eller delvist for et eventuelt 
krav fra EU-Kommissionen om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte” (svar nr. 22 afgivet den 9. 
december 2003, jfr. afsnit 22.9.5.4). Bag dette gemmer sig spørgsmålet, om der er forskel på en 
garanti for en rekapitalisering og på garanti for tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte uden 
rekapitalisering. 
 
• Der var sat spørgsmålstegn ved de regionale udsendelsers placering i et privat TV 2/Danmark, og 
en betaling for deres værdi ville udelukke overskud på driften. 
 
• Misbrug af dominerende stilling kan udløse erstatninger, men også vanskeliggøre TV 2/Danmarks 
ageren på reklamemarkedet i fremtiden. 
 
• Ibrugtagning af flere MUX i DTT-systemet vil svække TV 2/Danmarks økonomi, og en analog 
slukning vil sandsynligvis kræve ibrugtagning af flere MUX. 
 
• Staten kan når som helst afbryde salgsprocessen med en saglig begrundelse. Men der opstår et 
politisk problem, hvis salget stilles i bero på grund af de nævnte usikkerheder. 
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At gå i gang med et salg under de omstændigheder må kræve et mod, der nærmer sig politisk 
dødsforagt. Og det mod havde Kulturminister Brian Mikkelsen – men Statsministeren? 
 
22.11.7. 27. oktober: Sidste forhandlinger med Dansk Folkeparti 
Efter at regeringens K-udvalg havde besluttet at sætte en del af aktierne i TV 2/Danmark A/S til 
salg, manglede Brian Mikkelsen kun at få tilslutning fra Dansk Folkeparti. 
 
Dette parti havde igennem hele forløbet haft tre forhandlere med, nemlig partiets næstformand Peter 
Skaarup, Louise Frevert og Poul Nødgaard. Frevert og Nødgaard havde ført ordet i debatter i 
Folketinget og i de offentlige udtalelser, og begge havde gentagende gange afvist, at personer som 
Silvio Berlusconi og Rupert Murdoch kunne komme til at købe TV 2/Danmark1426, hvad Det 
konservative Folkepartis ordfører Carina Christensen til gengæld ikke ville udelukke1427. Poul 
Nørgaard havde endvidere mange gange udtrykt utilfredshed med tempoet i forløbet, og det var 
ham, der mest ihærdigt inden for VKO-blokken havde kæmpet for en udvidelse af TV 2/Danmarks 
public service-forpligtelser. I forhandlingsforløbet fra 13. maj 2002 til 3. juni 2002 voksede de fra 
kun at omfatte nyheder og dansk fiktion til at blive næste lige så brede som DR’s (afsnit 22.4). 
Nørgaard havde endelig stået fast på, at overholdelse af de brede public service-krav var partiets 
betingelse for at gå med til et salg. 
 
Hvad ville Dansk Folkeparti nu sige til salgsbetingelserne? 
 
Berlingske Tidende havde som andre medier opsnappet, at det afgørende møde skulle holdes 
onsdag den 27. oktober om aftenen og skrev følgende (der først udkom den 28. oktober): 
 
“Mødet mellem medieordførerne fra V, K og Dansk Folkeparti var ikke afsluttet ved redaktionens 
slutning, men næstformand Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti sagde kort før mødets start til 
Berlingske Tidende, at han tror på en aftale, og at ‘det kommer til at gå utroligt hurtigt nu med 
salget’. ‘Vi ser ikke de store problemer i at kunne gå i gang. Men vi lægger vægt på, at vi finder en 
fornuftig model, der sikrer, at TV 2 kan fortsætte den gode udvikling, som seerne også belønner i 
form af høje seertal,’siger Peter Skaarup, der forudser, at det kun vil tage et par dage yderligere at 
forhandle, hvis der natten til i dag skulle være kommet knaster i vejen. ‘Og så kan salget gå i gang 
inden 1. december,’siger Skaarup. […] Jokeren i den endelige aftale var i aftes Dansk Folkepartis 
medieordfører Poul Nødgaard , som flere parter frygter ville kunne finde på at overraske i 
forhandlingerne”.  
 
Og hvad sagde “jokeren” så selv? 
 
TV-Avisen kl. 18.30 havde et indslag ca. 5 minutter inde i udsendelsen: 
 

 
1426 Louise Frevert i Folketinget den 23. april 2004: “Der er ikke mulighed for, at en Berlusconi eller en Murdoch kan 
købe TV 2. Det har der overhovedet ikke været tale om på noget som helst tidspunkt, der er blevet sat nogle stopklodser 
ind, og her fra talerstolen er der også givet lovning fra kulturministerens side på, at det ikke vil ske, så jeg synes faktisk, 
at den diskussion er ved at stoppe”. Poul Nødgaard i Politiken den 5. juni 2004:  “Det ville ikke være passende at sende 
Murdoch eller Berlusconi ind på det danske mediemarked«. […]»Det virker helt udansk. Den tanke ligger mig fjernt”. 
1427 “Vi vil være meget betænkelige ved at sælge til Berlusconi, for vi mener ikke, at politik og medier nødvendigvis 
hører sammen, men på nuværende tidspunkt vil vi ikke udelukke et tilbud, der måtte komme fra Rupert Murdoch”. 
Carina Christensen i Folketinget den 23. april 2004 
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“[TV-avisens reporter på Christiansborg:] “TV-avisen erfarer, at Kulturministeren har strikket en 
model sammen, der sikrer et fremtidigt ejerskab af TV 2 overvejende ender på danske eller nordiske 
hænder. […] Modellen der blandt andet vil holde mediemoguler som Rupert Murdoch væk fra 
dominerende indflydelse på fremtidens TV 2, er på forhånd gransket af Kammeradvokaten og andre 
uvildige jurister. Simpelthen for at undgå at kollidere med EU’s udbudsregler”.   
 
[Billedklip med Brian Mikkelsen fra pressekonferencen den 23. februar 2003 uden lyd] 
 
[Tilbage til reporter på Christiansborg:] “Kulturminister Brian Mikkelsen fik for få timer siden 
grønt lys af regeringen til at sætte TV 2 til salg. Og betingelserne for ejerskab og hvor stor en del af 
TV 2, der skal sælges, ja det bliver præsenteret for medieforligspartneren Dansk Folkeparti senere i 
aften. 
 
[Poul Nødgaard, medieordfører, Dansk Folkeparti:]  
 
“Ja, Vi har længe været meget optaget af at TV 2 ku’ blive privatiseret sådan som både bestyrelsen 
og direktionen i TV 2 ønsker det [1428] og som vi også politisk ønsker det og nu synes vi, at efter at 
EU-problemerne, de er blevet løst, så er det med at se at komme i gang. Så hvis ministeren i aften 
lægger op til en salgskonstruktion, der ser fin og god ud, så vil den få Dansk Folkepartis helhjertede 
opbakning. 
 
[Nedlæg fra studieværten:] “Salget af TV 2 kommer til at foregå på en slags auktion, hvor danske 
eller nordiske købere får forkøbsret”. 
 
Og  TV-Avisen kunne i sin udsendelse kl. 21 oplyse, at Dansk Folkeparti støtter regeringens 
salgsmodel.  
 
TV-Avisens oplysninger om forkøbsret og ejerskab på danske og nordiske hænder er ikke korrekte, 
men det er heller ikke sikkert, at det var, hvad Brian Mikkelsen forsikrede Dansk Folkeparti om. 
Spørgsmålet blev berørt på næste dags store pressemøde. 
 
22.11.8. Pressemødet den 28. oktober 2004 
Kulturministeriet havde indkaldt til pressemøde i kulturhuset Nordatlantens Brygge på femte sal 
klokken 12, og ministeriet havde oplyst, at her ville TV 2/Danmark endelig blive sat til salg. Jeg 
gennemgår pressemødet grundigt, men først vil jeg citere lidt fra Peter Parbos redegørelse om salget 
til TV 2’s medarbejdere. 
 
22.11.8.1. Parbos redegørelse for TV 2’s medarbejdere 
TV 2/Danmarks administrerende direktør Peter Parbo havde valgt at orientere stationens 
medarbejdere om salgsprocessen før det officielle pressemøde. Det skete på et medarbejdermøde i 
Odense i det store studie klokken 11.30, og seancen blev sendt til via internt tv til medarbejderne i 
København og til de regionale stationer1429.  
 

 
1428 Den bestyrelse og direktion, der ikke ønskede det, var behændigt blevet udskiftet med mere pålidelige folk, jfr. 
afsnit 22.7.3. 
1429 TV 2/Danmark har mod betaling stillet en kopi af transmissionen til min rådighed, ligesom jeg har adgang til TV 
2’s optagelse af hele det officielle pressemøde, hvoraf kun et meget lille udsnit blev brugt i dagens nyhedsudsendelser. 
Alle citater er fra en ordret udskrift. I FM’s arkiv. 
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Peter Parbo, der veloplagt talte uden manuskript, startede med at forklare, at det ikke var TV 2’s 
ledelse, der solgte TV 2, men at Danske Markets kommer til at stå for hele processen. Jeg samler 
herefter det væsentligste i hans fremlæggelse i tre temaer: TV 2/Danmarks passive rolle under 
processen; de økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen; og argumenter for salget. 
 
TV 2’s passive rolle 
“Det er ude af vore hænder nu. Al kontakt sker via Danske Markets. Når man får udleveret dether 
materiale om TV 2 og man får udleveret denher afgørelse som Kommissionen har truffet om ulovlig 
statsstøtte til TV 2[1430], så kan man godt forvente, at der vil nok komme nogle harske meldinger i 
dagspressen fra vore venner i MTG eller SBS. Og når vi ikke går ud og modbeviser det og siger, det 
er noget vrøvl, så er det fordi vi er blevet pålagt om end ikke radiotavshed, så noget der tæt på. For 
når vi siger noget, der ikke har med vor daglige drift at gøre, så ringer alle købere, potentielle 
købere ind til Danske Markets og siger: hvad betyder det? Så derfor siger vi ikke så meget i den 
kommende tid”. 
 
Tilbagebetalingens konsekvenser for TV 2 
“Når vi offentliggør regnskab for 2004, så bliver det er fuldstændigt sindssygt regnskab. Fordi den 
bøde vi er pålagt på mere end én milliard kroner, den bliver fratrukket i driften, så vi kommer ud 
med et historisk dårligt resultat, som man må fortvivle over, men det gør vi, fordi de penge, vi får 
tilført fra staten, de kommer ind direkte på balancen, uden om driften. Så derfor er vi i god gænge 
igen i 2005. Netto betyder det, at TV 2 netto kommer ud af hele den statsstøtteøvelse, er at TV 2 
komme netto af med et par hundrede millioner kroner. 230 millioner kroner cirka. Og det er 
selvfølgelig mange penge, men jeg vil også sige, som jeg har sagt til nogle af jer for tre fire fem 
måneder siden, at vores daglige drift bliver ikke berørt her af. Men vi ved ikke de kommende år, når 
vi kommer til at mangle et par hundrede millioner kroner. Og grunden til at vi kan klare det, er at vi 
har en stor likvid beholdning. Det kan godt være, at Flemming Kjær [Hansen, økonomichef] 
kommer til at låne penge engang imellem og at trække på vor kassekredit, det er ikke noget vi gør, 
men vi har mulighed for det. Men ellers har vi ud af vore likvide midler mulighed for at betale 200 
millioner kroner, og det er der ikke så mange virksomheder, der kan. Og bortset fra detder dødssyge 
regnskab, så kører processen nu. Og den er i gode hænder. Jeg er ret overbevist om, at vi ender med 
at få nogle ejere som vi er glade for. Det er ikke os, der sælger det, men hvis vi gjorde vidste vi godt 
hvem vi ville sælge det til, og jeg tror også at sælgeren, staten stort set har samme interesse som os, 
i at det skal lande på fornuftig vis”. 
 
Argumenter for salget 
“Når jeg altid har troet på, at det var en god idé med en privatisering, så er der fordi jeg tror vi får 
nogle kapitalstærke ejere ind, og nogle investeringsvillige ejere ind, som gør at man vil slippe 
igennem de næste år, hvor SBS-systemet og MTG og hvem det ellers er, vil prøve at jagte os rundt i 
manegen [1431], og så vil vi være betydeligt bedre rustet end det at have staten alene som ejer. Så jeg 
forventer, at vi får nye ejere ind og at det er dem, der reelt udgør den driftsmæssige del af 
bestyrelsen og ikke så meget staten. […] Det vi kan håbe på med nye ejere, det er at de ud over at 
være investeringsvillige  også kan tilføre huset noget. Skabe noget samarbejde, som måske er knap 
så åbenbart for os i dag. Det er sådan nogle ejere, vi godt vil have ind, som ud over, at de kommer 
med mange penge, og er villige til at investere i butikken, kan se nogle muligheder som vi måske 

 
1430 Materialet er et Informationsmemorandum, som ifølge Parbo var på ca. 100 sider. Kommissionens afgørelse = 
Kommissionens Beslutning i C 2/2003. Den var ikke offentliggjort på dette tidspunkt; kun pressemeddelelsen 
(IP/04/666) var tilgængelig. Men nogle af de potentielle købere havde den allerede fra kontakter i Bruxelles. 
1431 SBS og MTG er således ikke dem, Parbo godt vil sælge til. 
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ikke er fokuseret på i dag. Fordi hele formålet fra vores side fra og Anders [Kronborg, 
økonomidirektør] og Flemmings [Rasmussen, salgs- og marketingsdirektør] og min side, det er at få 
huset til at vokse, ikke vildt og vanvittigt, fordi det kan vi ikke følge med til, men vokse og der tror 
vi på at vi har mange gode idéer til undervejs. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi godt vil have 
en radiokanal, vi vil have flere tv-kanaler, vi starter med video on demand nu her inden ikke så 
længe, så der kan være andre muligheder på det mobile området, hvad ved jeg, det afhænger af 
hvem vi får som ejer så kan vi mere end vi kan i dag , så der er ingen tvivl om at fokus på nogle 
områder vil flytte sig afhængigt af hvem vi får. Vi ved blot ikke af gode grunde, hvem det bliver. Så 
når jeg er tilhænger til at vi få nogle nye ejere, så er det fordi vi dermed bliver bedre i stand til at 
udnytte de stærke sider vi har i TV 2. Vi er et af de stærkeste brand i hele landet. Så der er ikke tale 
om at vi skal igennem store nedskæringsrunder, det vil fortsætte som det plejer. Men vi er afhængig 
af konjunkturerne. Går det godt, så går det godt for TV 2, og går det ad Pommeren til, så får vi også 
lidt problemer. Og de sidste to tre år er det gudskelov gået den rigtige vej, også hurtigere end vi 
have forventet”.  
 
22.11.8.2. Det officielle pressemøde kl. 12.00 
Præcis på slaget 12 begyndt Brian Mikkelsen sin præsentation fra en lille talerstol foran et stort 
lærred, hvor hans overheads blev projekteret op1432. Ved hans højre hånd sad Jesper Hermansen, 
Jens Rohde og Poul Nødgaard. Pressen fik udleveret en pressemeddelelse, kopi af de anvendte 
overheads samt to sider med spørgsmål og ministerens svar. 
 
Brian Mikkelsen startede med at forklare, hvorfor TV 2/Danmark skal privatiseres, og jeg citerer 
første planche: 
 
“1. TV 2 får stærkere position på mediemarkedet 
2. TV 2 får bedre mulighed for at lave kvalitets-tv 
3. Vi opnår bedre balance mellem offentlige og private medier i Danmark 
4. Den nuværende finansieringsmodel for TV 2 er uholdbar 
5. Vi har ikke råd til at finansiere to public service-stationer med licens 
6. Lavere licens for danskerne”. 
 
Med hensyn til den licens til TV 2, vi i Danmark ikke har råd til, kunne ministeren på næste planche 
afsløre, at “licensen for en farve-tv-husstand reduceres med 110 kr. i 2005”. 
 
At TV 2/Danmark også i fremtiden kunne levere kvalitets-tv, blev fremhævet på to andre plancher, 
der gengav, at TV 2/Danmark fortsat skulle opfylde de samme public service-forpligtelser som nu. 
 
Pressemødets største overraskelse var omtalen af salgsmodellen. For første gang blev det offentligt 
bekræftet, at “Staten sælger mellem 51 og 66 pct. af aktierne i TV 2”. Begrundelserne var “Bedre 
mulighed for at vælge køber” og “Bedre kontrol med TV 2’s udvikling”. Men at staten herved 
skulle få “bedre kontrol med TV 2’s udvikling” kan næppe være fuldstændig i harmoni med den 
begrundelse, at privatiseringen skulle skabe “bedre balance mellem offentlige og private medier i 
Danmark”. 

 
1432 Kilder til pressemødets forløb: “Privatisering af TV 2 - 9 overheads”; “Privatiseringen af TV 2. Spørgsmål og svar - 
2 sider”; “Pressemeddelelse 28. oktober 2004”; “Notat til ministeren. Spørgsmål og svar: Privatisering af TV 
2/DANMARK A/S”, dateret 27. okt. 2004 rev - 6 sider; alle i FM’s arkiv. Desuden Nyhederne på TV 2 kl. 19.00 den 
28. oktober; samt Politiken.dk den 28. oktober 2004; Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken 
fra den 29. oktober 2004. Og TV 2’s optagelse af mødet. 
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Brian Mikkelsen orienterede derefter om salgsprocessen, som jeg gennemgår i næste afsnit, og så 
kom den mest kritiske del af hele salgsproceduren: kriterier for valg af køber. Planchen så således 
ud: 
 
“Betingelse: 
 • Politisk uafhængighed 
Særlig vægt på: 
 • Varetagelse af TV 2’s public service-forpligtelser 
 • Enighed om samarbejdet 
Også vægt på: 
 • Finansiel styrke 
 • Erfaring med medievirksomhed 

• Tilbudt pris 
• Købsvilkår i øvrigt”. 
 

De “Spørgsmål og svar”, der blev uddelt til pressen beskæftigede sig med - 
 
• Begrundelser for privatiseringen 
• De fortsatte public service-vilkår 
• Ingen garanti for købers nationalitet 
• Begrundelser for kun at sælge en del af aktierne 
 
Det sidste emne fik den grundigste behandling i dokumentet. Regeringen vil med den valgte model 
være sikker på, at køberen er i stand til at udvikle TV 2/Danmark som en kvalitetsbaseret dansk 
public service-station. Køberen “skal forestå den daglige drift”, men staten er en ansvarlig medejer 
af selskabet, og “derfor indgår vi og den private køber et partnerskab - nærmest et ægteskab – om 
kanalen”. Staten skal på forhånd blive enige med køberen om den fremtidige forretningsplan for TV 
2/Danmark, og derved får staten “et endog meget stærkt redskab til at styre valget af endelig køber 
eller køberkonsortium i retning af en samlet public service-profil, som vi som medejer kan føle os 
trygge ved”. 
 
Hvis jeg sammenholder de spørgsmål og svar med det materiale, ministeriet dagen forvejen havde 
forsynet ministeren med for alle eventualiteters skyld, er det mest interessante naturligvis de 
spørgsmål og svar, der ikke blev uddelt på pressemødet. Blandt disse vil jeg fremhæve følgende: 
 
• Berlusconi og Murdoch? 
I princippet kan ingen bestemte virksomheder udelukkes på forhånd. “Men det fremgår af 
procesbrevet, at interesserede købere skal afgive en tro og love erklæring om, at de er politisk 
uafhængige. Det betyder  bl.a., at selskaber, der er politisk kontrolleret af Berlusconi eller andre 
politikere ikke vil få adgang til at byde på TV 2”.  
 
• Usikkerhed på grund af retssagerne? 
Spørgsmål: “Hvis der er så stor usikkerhed på grund af de verserende retssager anlagt af Viasat og 
TvDanmark, hvorfor venter regeringen så ikke med at sælge til der er faldet dom i sagen?”. Svaret 
starter således. “Jeg vil ikke lægge skjul på, at der – selv efter gennemførelse af rekapitaliseringen – 
fortsat kan være en række væsentlige usikkerhedsmomenter vedrørende TV 2’s fremtidige 
økonomiske situation”. Svaret nævner herefter, at Kommissionens 19.-maj-Beslutning er indbragt 
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for Retten, og at der “herudover kører […] et antal nationale konkurrencesager”. Og der tilføjes: 
“Endelig kan TV2’s konkurrenter meget vel finde på også at indbringe Kommissionens godkendelse 
af den danske rekapitaliseringsplan for EF-Domstolen. […]. Kulturministeriet er indstillet på at gå i 
nærmere dialog med køberemnerne om disse risici og se på muligheder for at mindske disse” (jeg 
fremhæver).  
 
• Garanti ved tilbagebetaling? 
“Vi vil drøfte mulighederne med køberne for at mindske risici i forhold til sagerne – der kan tænkes 
forskellige muligheder for afskærmning”. Spørgsmål: Hvilke? Svar. “Der er som sagt forskellige 
modeller, Jeg har ikke mulighed for at komme med yderligere oplysninger på nuværende 
tidspunkt”. 
 
• TvDanmark og Viasat/MTG som købere? 
Det er ikke noget problem. “TvDanmark og MTG vil blive behandlet på linie med andre mulige 
interesserede købere. Uagtet at den ene station kan trække sagen mod Kommissionen tilbage, er det 
ikke sandsynligt, at den anden vil gøre det”. 
 
• De regionale vinduer og de regionale reklamer? 
“Kommissionen er orienteret om de regionale vinduer og har ikke gjort indsigelser mod ordningen, 
heller ikke i forbindelse med deres afgørelse i rekapitaliseringssagen”.  
 
• Får licensbetalerne noget tilbage af det beløb på over en milliard kr., som TV 2 har betalt tilbage 
til staten, fordi der var ulovlig statsstøtte? 
“Nej. Blandt [andet] fordi det ikke er entydigt, om der er tale om licensmidler. Hovedparten af de 
penge, TV 2 skal betale tilbage, kan lige så vel siges at stamme fra skattefritagelsen og fritagelsen 
for renter på statslån, der blev ydet i forbindelse med TV 2’s etablering”1433. 
 
Ifølge de referater, dagbladene kom med og det, TV 2 viste i Nyhederne, samt TV 2’s optagelse af 
mødet, var der meget få af disse problemer, der blev taget op. Der blev spurgt til Berlusconi, og 
Brian Mikkelsen svarede, at det var forligspartiernes umiddelbare vurdering, at han ikke er politik 
uafhængig. 
 
Ellers lå spørgsmål og svar inden for det, ministeren selv havde lagt frem. Der var ingen ekstra 
kritiske spørgsmål. 
 
De spørgsmål og svar, der udelukkende fandtes i dokumenter fra den 27. oktober 2004, kom derfor 
ikke til offentlighedens kendskab, og ingen uden for regeringen og muligvis de mediepolitiske 
ordførere fra medieaftalens partier kendte dem derfor, hvad der skal få en vis betydning ved 
aflysning af salgsprocessen den 8. april 2005.  
 
Men det er tydeligt, at regeringen var opmærksom på muligheden af, at Viasat og SBS kunne 
anlægge sag ved Retten for at få Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning annulleret. Det blev i 
den forbindelse nævnt, at det ikke var noget problem, at TvDanmark og Viasat var købere, de ville 

 
1433 Hvis licensbetalerne skulle få noget af eller hele den betalte licens retur, ville det ikke være fordi TV 2/Danmark var 
overkompenseret, men fordi hele ordningen var ulovlig, da den ikke var notificeret i 1986, jfr. dommen i dommen i C-
174/02 Streekgewest af 13. januar 2005, Sml. 2005 I-10, nævnt i afsnit 22.10.2.4 og Van Calster-dommen, jeg omtaler 
om lidt. 
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blive behandlet på linje med andre. Desuden var det ikke sandsynligt, at begge ville trække deres 
sager tilbage, hvis den anden eller en tredje fik TV 2/Danmark A/S. 
 
Det fremgår også, at regeringen var usikker på, om der kunne stilles en garanti ved krav om 
tilbagebetaling, men problematikken kom ikke frem.  
 
Embedsmændene, der havde konciperet svarmulighederne, havde igen peget på de regionale 
vinduer og de regionale reklamer, men beroligede ministeren med, at Kommissionen ikke havde 
rejst indsigelse i forbindelse med rekapitaliseringen og 19. maj 2004-Beslutningen. Men en sådan 
beroligelse er falsk. Problemet om den mulige statsstøtte eksisterer nemlig ikke, så længe staten ejer 
hele TV 2-komplekset, og det gjorde Danmark både ved Beslutning af 19. maj 2004 og ved 
rekapitaliseringen. Problemet opstår ved privatiseringen, og den havde Kommissionen ikke forholdt 
sig til ved de to lejligheder1434. 
 
Endelig en overraskende detalje. Lars Kaspersen fra TvDanmark havde i forlængelse af 
Kommissionens Beslutning den 19. maj 2004 sagt, at “det ville være logisk, at den del af de 750 
mio. kr., der er licensmidler, bliver betalt tilbage til de seere, som i sin tid har indbetalt dem. Det er 
jo seerne, der har betalt for meget” (afsnit 22.10.2.4). Sagen tages op som et spørgsmål, og 
tilbagebetalingen afvises, fordi licensmidlerne ikke kan øremærkes og adskilles fra anden 
statsstøtte. Men det er næppe heller en god beroligelse. 
 
Jeg ser nærmere på problemet og går da ud fra, at den licens, der er opkrævet som delfinansiering af 
TV 2/Danmark, er statsmidler, og at TV 2-ordningen er en ulovlig statsstøtteordning, fordi den ikke 
er notificeret. 
 
Hvordan var situationen da i oktober 2004 i Domstolens tolkning af tilbagebetaling af en afgift, der 
var opkrævet for at finansiere en ulovlig støtteordning? Den seneste dom om dette var C-261/01 
Van Calster af 21. oktober 2003. Dens præmis 54 lyder: 
 
 “Det følger heraf, at når en støtteforanstaltning, hvis finansieringsmåde er en integrerende del, 
gennemføres under tilsidesættelse af anmeldelsesforpligtelsen, er de nationale domstole som 
udgangspunkt forpligtet til at træffe afgørelse om, at de afgifter eller bidrag, der specielt opkræves 
for at finansiere denne støtte, skal tilbagebetales”. 
 
Der var således en mulighed for, at licensbetalerne kunne få den del af licensen, der gik til TV 
2/Danmark, tilbage1435. 
 
Efter Brian Mikkelsens gennemgang af salget, og efter at de årvågne journalister havde stillet 
spørgsmål, fik Jens Rohde og Poul Nørgaard ordet for en kommentar. 
 

 
1434 Problemet opstår ikke, hvis en køber erhverver hele TV 2-konstruktionen, inkl. de otte regionale virksomheder. Her 
indgår statsstøtte til TV 2-regionerne som en del af salget, der prissættes ud fra bl.a. dén betingelse. Ved et salg, der er 
begrænset til TV 2/Danmark, men hvor indplacering af TV 2-regionernes udsendelser og licensstøtte til de regionale 
stationer er en del af ordningen, vil der muligvis heller ikke være tale om statsstøtte. Kommissionen skulle ifølge én af 
Egmont/JP-Politikens forhandlere havde bekræftet, at der ikke var tale om statsstøtte. Kilden kan ikke oplyses, så 
oplysningen bør tages med forbehold. Klausuleret mail herom i FM’s arkiv. 
1435 Det vil dog ikke være TV 2, der skal tilbagebetale denne licens. Det er Kongeriget Danmark, der har opkrævet den 
ulovligt, og som derfor i givet fald skal betale til licensbetalerne. 
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Jens Rohde sagde bl.a.: “det er en milepæl som vi får sat i dansk mediepolitik i dag. Det er faktisk 
ikke kun to et halvt års kamp. For mit vedkommende er det seks års kamp [dvs. fra oktober 1998, 
men det var fra 1999, jfr. afsnit 18.7] ikke blot politisk men også inden for de seneste mange 
måneder en juridisk kamp, som selvfølgeligt primært er blevet ført i Kulturministeriet i forhold til 
øh Kommissionen, men der har også været mange diskussioner om det her i Venstres 
folketingsgruppe og i Venstres bagland. Det var ikke særligt velkomne tanker, jeg lancerede for 
seks år siden i en stor del af Venstres bagland og heller ikke i Venstres folketingsgruppe men-ø, 
som Poul Schlüter sagde, så modner tiden jo også til beslutninger, og i dag kunne jeg så konstatere 
at hele Venstres folketingsgruppe bakkede op om den konstruktion, som vi har fundet, og som jeg 
synes er overordentlig fornuftig. Jeg har jo hele tiden sagt, at vi vil ikke ud og sælge TV 2 og 
risikere en Arriva. Vi vil sørge for, at dether foregik og foregår på et sikkert og godt grundlag, så vi 
ikke kaster vores kulturinstitution, som TV 2 er, ud i alt for oprørte vande” (udskrift fra TV 2’s 
optagelse). 
 
Poul Nødgaard kunne selv i dette glade øjeblik ikke undertrykke sin utilfredshed med forløbet: 
 
“Jeg ville gerne have mødt jer [journalisterne] for to år siden, men alle her i huset ved jo, at vi har 
været oppe imod nogle store vanskeligheder omkring EU og alt det, vi har været igennem her, det 
har været en meget brydsom proces, en proces jeg godt kunne have tænkt mig at have undværet, så 
vi for længst kunne have foretaget denher privatisering af TV 2. […] Vi [i Dansk Folkeparti] havde 
gerne set, - og det vil jeg godt sige ved denher lejlighed – det er jeg eksponent for - at det 
medieforlig vi i sin tid var blevet noget bredere – det blev det ikke og det må vi tage til efterretning 
og nu gennemføre vi så den medieaftale og en af de helt store sager, vi har tilbage er så 
privatiseringen af TV 2, og jeg er sikker på at Kulturministeriet og de rådgivere, som Ministeren 
har, at de er i stand til at kunne hjælpe os helskindet igennem den øvelse, vi nu står foran. Men-ø 
jeg har i hvert fald været glad og havde som sagt gerne mødt jer for to år siden, men det går ikke 
altid som præsten prædiker”. 
 
Ellers vil jeg fra pressemødet fremhæve Brian Mikkelsens ekstra argumentation for at sælge og for 
ikke at sælge alle aktierne. 
 
Brian Mikkelsen: “altså vi har gået efter den model, som sikrer den bedst mulige 
kvalitetsprivatisering af TV 2, det vil sige at vi har gået med den et stykke tid. Det, der har været 
afgørende for os, det har været at sikre at, at vi kunne vælge køber, vores partner, men at vi 
samtidigt fik en ejer ind til TV 2, som kunne udvikle TV 2. Vi er jo blot som stat lægmænd. Altså 
jeg er den formelle ejer af Kulturministeriet, er Kulturministeriet, at Kulturministeriet, ja. Men at 
TV 2 øh, men har ikke nogle som helst forudsætninger for at drive et TV 2. Der er det jo langt 
bedre, at der kommer nogle ejere ind, som har medieerfaring og som også driver medievirksomhed 
ved siden af og som ved hjælp af synergi og samarbejdsområder, kan drive TV 2 fremad. 
 
[En journalist ved navn Peter [Schollert, fra Morgenavisen Jyllands-Posten?] spørger, hvorfor staten 
har opgivet at sælge det hele.] 
 
Der er ikke noget at opgive, Peter. Det her, det er et spørgsmål om at, at vi sælger majoriteten af TV 
2, fordi vi privatiserer TV 2, fordi vi vil have kapital ind til TV 2, fordi vi vil udvikle TV 2, og fordi 
vi ikke synes, det er normalt, at staten driver kommerciel medievirksomhed. Staten har en public 
service-virksomhed, hvor vi putter tre milliarder kroner i DR – både radio og fjernsyn – det er det 
projekt, vi holder os til. Så tager vi et medansvar for TV 2’s videre udvikling ved at vi udpeger 
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bestyrelsesmedlemmer til TV 2, har et vist ejerskab af TV 2 afhængig af den aftale, vi laver med 
den kommende ejer af TV 2, men-ø det gør vi altså ud fra den forudsætning, at det er den nye ejer, 
der forretningsmæssigt driver TV 2”. 
 
Andre journalister ville vide, om seerne fortsat skulle betale til TV 2, og om staten i fremtiden ville 
støtte TV 2 økonomisk for at sikre public service. F. eks. med ekstra kapitalindskud. 
 
Brian Mikkelsen: “TV 2 må … hovedkanalen må ikke koste nogle penge. Det er klart, at hvad de 
laver af sideaktiviteter, det kan de gøre som de vil. Jens, du har også en kommentar til det. 
 
[Jens Rohde:] Det man skal huske på, det er at TV Charlie bliver jo en betalingskanal. Og TV Zulu 
er en betalingskanal i dag. Og det er jo det, der ligger i hele grundidéen, det er at man skal også 
have en mulighed for at gå ind og så tjene nogle penge på nogle andre kanaler, andre steder ved at 
lave anden medievirksomhed end lige hovedkanalen for at sikre, at der også er en finansiering 
fremover til de public service-krav, som vi stiller til hovedkanalen, og som der ikke må opkræves 
brugerbetaling til. Og så vil jeg sige ganske kort i forhold til hele det, at vi besidder en del af 
aktierne, det giver jo også den økonomisk sikkerhed og fordel, at såfremt der bliver behov for 
kapitaltilførsel til et TV 2, ja så kan staten jo gå ind med aktier og ikke med  direkte økonomisk 
støtte, og det giver altså den økonomisk sikkerhed, som jeg synes er god at have, når vi skal over de 
kommende år vurdere også, hvordan udvikler markedet sig egentlig.  
 
[Brian Mikkelsen] Og det er årsagen til, at vi ikke har fastlagt på forhånd, om vi sælger 51% eller 
66%. Vi vil sammen med den kommende køber vurdere, om der er brug for kapitaltilførsel til TV 2. 
Vores rådgivere vurderer, at det er der ikke, men det vil vi jo gå ind i en dialog med køber om, og 
det betyder jo, at vi kan konvertere – som Jens også var inde på her – konvertere aktier over til 
kapital, og staten har ikke tænkt sig at putte yderligere kapital ind i TV 2. Men vi kan proppe aktier 
ind i foretagende, som vi kan omdanne til kapital”. 
 
Punktet om kapitaltilførsel blev ikke refereret næste dag i dagbladene. Måske havde journalisterne 
ikke fanget pointen. 
 
22.11.9. Procesbrevet 
Procesbrevet blev offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside den 28. oktober 2004. Det er på 
engelsk og fylder fem sider. Jeg gengiver de hovedtræk, der fik betydning for sagens videre forløb. 
 
22.11.9.1. Indholdet 
Det, der sælges, er mellem 51% og 66% af aktierne i TV 2/Danmark A/S. Selskabet havde en 
omsætning på 1.519 mio. kr. i 2003 og rådede over to tv-kanaler: TV 2, der er den eneste 
kommercielt finansierede, nationale tv-kanal i Danmark, og som er en public service-kanal; og TV 
2 Zulu, der er en delvist abonnementsfinansieret kanal med satellit- og kabeldistribution. Pr. 1. 
oktober 2004 begyndte selskabets nyeste tv-kanal, TV 2 Charlie, at sende. Det er også en delvist 
abonnementsfinansieret satellit- og kabeldistribueret tv-kanal. 
 
Potentielle købere, der melder sig hos Danske Martets, vil modtage en Informations-pakke med 1) 
Et informationsmemorandum om selskabet; 2) en højtidelig erklæring, der skal være underskrevet 
ved fremsendelse af det indikative købstilbud: 3) udkast til en aktionæroverenskomst1436. 

 
1436 Frands Mortensen forsøgte at få Informationspakken udleveret, men blev skarpt afvist af Danske Markets. Pakken 
er ikke i FM’s arkiv. 
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Det indikative købstilbud skal bl.a. indeholde: 
 
• Bud på prisen for 100% af aktierne i TV 2/Danmark A/S, baseret på balancen pr. 31. december 
2004, som vil fremgå af Informationsmemorandaet, og en angivelse af, hvor stor en del af aktierne, 
man ønsker at købe (mellem 51-66%). 
 
• “An indication of any key issues or assumptions made by you that could have a material impact on 
the price you would be prepared to pay for the Shares” - Bag dette må gennem sig mulige garantier 
om refusion for krav om tilbagebetaling af statsstøtte eller betaling af erstatninger. 
 
• Hvis køberen repræsenterer et konsortium, skal der redegøre for konsortiets juridiske status, 
ejerskab samt beslutningsproces. 
 
• Kommentar til udkast til  Aktionæroverenskomst. 
 
• En beskrivelse af det købende selskab inkl. dets finansielle kapacitet, erfaring med mediesektoren 
i almindelighed og med public service mediesektoren i særdeleshed. Desuden ønskes en beskrivelse 
af erfaring med egenproduceret national nyhedsdækning. 
 
• En forretningsplan for TV 2-selskabet, inkl. en forretningsplan for tilvejebringelse og overførsel af 
ressourcer til selskabets public service-aktiviteter og for de forventede synergieffekter mellem TV 2 
og det købende selskab. 
 
Procesbrevet komme herefter med oplysninger om de mange sager, der eksisterer og kan komme til 
at eksistere i tilknytning til TV 2: 
 
“Prospective purchasers should be aware that with regard to the state aid case [C 2/2003], the 
recapitalization of the Company and certain pending litigations against the Danish State and the 
Company, uncertainties are still prevailing and new litigations may arise that directly or indirectly 
may have a negative impact on the Company and its financial conditions. The Ministry 
acknowledges this and will at a later stage in the sales process offer additional information allowing 
prospective purchasers to carry out their own investigations of the risks associated with these 
abovementioned matters, as well as the Ministry will seek to offer prospective purchasers comfort 
against these risks to the degree possible” (s. 3). 
 
Dernæst forklarer Procesbrevet om den videre fremfærd. 
 
Efter at ministeriet sammen med Danske Markets og dets juridiske rådgiver så hurtigt som muligt 
har gransket købstilbuddene, vil en mindre gruppe af potentielle købere blive udvalgt og indbudt til 
at gå videre til anden fase i salgsprocessen. 
 
De vigtigste kriterier for udvælgelsen – ud over den højtidelige erklæring, der er et must – vil blive 
evaluering af køberens forslag til en forretningsplan, inkl. den særlige plan for tilvejebringelse og 
allokering af ressourcer til TV 2-selskabets public service-aktiviteter i tilknytning til eventuelle 
justeringer i udkast til Aktionæroverenskomst. 
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Andre vigtige kriterier vil være de oplysninger, de potentielle købere har givet om deres finansielle 
kapacitet og om deres erfaringer inden for mediesektoren i almindelighed og med public service 
mediesektoren i særdeleshed, inkl. erfaringen med egenproduceret national nyhedsdækning såvel 
som det indikative bud for aktierne i TV 2/Danmark A/S. 
 
Alle, der har indsendt et indikativt købstilbud, vil blive informeret om, hvorvidt de er med i anden 
fase. 
 
I anden fase vil potentielle købere får adgang til: 
 
• den daglig ledelses redegørelse for selskabets drift inkl. muligheden for at stille undersøgende 
spørgsmål og til at interviewe de ledende medarbejdere; 
 
• et datarum 
• et udkast til en købsaftale 
• andre relevante faciliteter. 
 
De afgørende faktorer ved valg af køber vil være  
 
• forhandlinger om forretningsplanen 
•  og om aktionæroverenskomsten 
• samt den tilbudte pris 
• og købsaftalen. 
 
Ministeriet forbeholder sig endvidere ret til med en hvilken som helst begrundelse og til enhver tid 
at ændre eller afbryde salgsprocessen, til at afslutte drøftelser med alle eller nogle af byderne samt 
til at afslå enkelte eller alle de indkomne tilbud. Bydernes udgifter i forbindelse med salgsprocessen 
vil ikke blive erstattet. 
 
22.11.9.2. Min kommentar 
Som forventet følger Procesbrevet nøje Hovednotatet fra den 25. oktober 2004, men de økonomiske 
vanskeligheder i tilknytning til garanti for friholdelse fra erstatnings- og tilbagebetalingskrav er 
neddæmpet. Det nævnes, at staten som sælger vil tilbyde køber en form for kompensation, men det 
nævnes (naturligvis) ikke, hvordan drøftelserne med Kommissionens embedsmænd er forløbet. 
Procesbrevet opfordrer heller ikke direkte til, at køberne skal tage forbehold over for 
tilbagebetalings- og erstatningskrav, men det nævnes, at køber kan angive de forhold, der kunne få 
en væsentlig indflydelse på den pris, køber vil byde uden disse forhold. At tilbagebetalingskravet 
kunne blive så stort, at  TV 2-selskabet ville gå konkurs, nævnes ikke. 
 
Procesbrevet opstiller kriterier for at komme fra fase 1 til fase 2 og for at vinde fase 2. Kriterierne er 
ikke identiske, jfr. hovednotatet (afsnit 22.11.1). 
 
I fase 1 er der to typer af kriterier, økonomiske og mediemæssige. De økonomiske er først og 
fremmest forretningsplanen og dens oplysninger om, hvordan pengene til drift af public service-
aktiviteterne skal fremskaffes. Desuden spiller ønsker om justering af aktionæroverenskomsten 
samt køberens finansielle kapacitet en rolle. De mediemæssige kriterier er erfaringer inden for 
mediesektorer i bred almindelig, hvortil kommer erfaringer med public service mediesektoren 
[“public service media sector”].  
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Det sidste er en ejendommelig betegnelse. Hvis det drejer sig om de aktiviteter, som TV 2 har 
udført siden 1988, burde det på engelsk hedde “public service broadcasting”, der endda også ville 
dække public service inden for radiomediet, jfr. DR-radio’s og Sky Radios forpligtelser. At udvide 
“broadcasting” til “media” kan næppe heller være en følge af bl.a. EBU’s forsøg på at udvide de 
gamle broadcasteres aktiviteter til også at omfatte det faste og mobile Internet1437. Måske er det i 
stedet et forsøg på at inddrage de trykte medier, der på dette tidspunkt var begyndt at tale om 
“public service for private money”1438. Måske et forsøg på at stille virksomheder som Egmont 
stærkere i processen. Endelig vil erfaring med egenproduceret national nyhedsdækning tælle 
positivt. Og atter er det ejendommeligt. Der kræves ikke erfaring med nyhedsformidling på tv, hvad 
der kunne være nok så relevant, men ved den mediemæssige neutralitet inddrages dagbladene. Og 
når der tales om egenproduceret nyhedsdækning, kan næsten kun Sky Radio udelukkes. 
 
Hvis de potentielle købere kommer videre til fase 2, ser det ud til, at alle de mediemæssige krav er 
ude ved den næste udvælgelse. Det er rene økonomiske forhold, der tæller: pris, forretningsplan og 
aktionæroverenskomst, der samles i en købsaftale. 
 
Eller trukket lidt skarpt op: erfaring med medievirksomhed, særlig public service-medievirksomhed 
indgår i fase 1, og opfylder man disse indholdsmæssige krav, går man til fase 2. I fase 2 handler det 
om penge og betingelser for samarbejde med staten som aktionær. 
 
Brian Mikkelsens erklæring om, at en køber med partipolitisk engagement var udelukket, indgår 
ikke i Procesbrevet, men det kan muligvis skjule sig i “Den højtidelige erklæring”, som alle bydere 
skal aflevere, ligesom påbud om fortrolighed angående eget bud og oplysninger i 
Informationsmemorandaet må gemme sig her. 
 
22.11.10. Reaktionerne 
1.066 dage efter VK-regeringen tiltrådte blev TV 2/Danmark A/S endelig sat til salg. Jeg redegør i 
dette afsnit kort for de umiddelbare reaktioner. 
 
22.11.10.1. De politiske partier 
Socialdemokratiet og De Radikale havde tidligere meldt sig som modstandere af at sælge TV 
2/Danmark på de konditioner, regeringen havde formuleret. Nu skrev Politiken den 29. oktober 
2004: 
 
“Kommer valget, inden TV 2 er solgt, og fører det til et regeringsskifte, så bliver salget stoppet, 
fastslår Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft .‘Så vil jeg stille salget i bero og hurtigt 
indkalde til forhandlinger om et nyt medieforlig’, siger Mogens Lykketoft . ‘Ambitionen vil være at 
lave et bredt forlig, og så må de nye forligspartier tage stilling til et eventuelt salg’. S har hele tiden 
været kritisk over for privatisering af TV 2, og det formilder ikke Lykketoft, at VK-regeringen har 
valgt kun at sælge mellem 51 og 66 pct. af aktierne og dermed bevare en vis kontrol med tv-
stationen. ‘Vi er ligesom befolkningen bekymret for, at det ikke kan lade sig gøre at holde de gode 
intentioner om public service-forpligtelsen’, siger Lykketoft. S-formandens trussel - eller løfte, alt 

 
1437 Termen “Public Service Media” er sandsynligvis udmøntet officielt af Christian Nissen i rapporten “Public service 
media in the information society. Report prepared for the Council of Europe’s Group of Specialists on Public Service 
Broadcasting in the Information Society (MC-S-PSB) by Christian S. Nissen” (Nissen 2006). Rapporten blev skrevet i 
2005. 
1438 Betegnelsen er første gang brugt af Anker Brink Lund ved lanceringen af Projekt Nyhedsuge i 1999. Se Lund 1999. 
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efter behag - er ikke helt teoretisk. Der er udbredte spekulationer på Christiansborg om et muligt 
januarvalg. De radikale er enige med Lykketoft: ‘TV 2 skal fortsat være et statsligt aktieselskab. Alt 
andet er at gamble med kanalens fremtid’, siger medieordfører Naser Khader”. 
 
22.12.10.2. Dagbladene i ledere 
Morgenavisen Jyllands-Posten, der tidligere havde angrebet statens alt for kraftige indflydelse på de 
elektroniske medier, mente nu noget overraskende, at det var klogt, at regeringen ikke satte alle 
aktier til salg: 
 
“For det første kan regeringen […] sikre sig, at potentielle udenlandske købere med udelukkende 
kommercielle interesser ikke ser den store fordel i at melde sig. Det er nemlig helt tydeligt, at 
regeringen med den valgte salgsmodel ønsker seriøse og skandinaviske partnere i det kommende, 
fælles aktieselskab. Partnere, der kan garantere en fortsat omfattende nyhedstjeneste og et 
redaktionelt kvalitetsniveau, der i hvert fald ikke er ringere end det nuværende på TV 2. For det 
andet kan regeringen med en bestemmende aktiepost på minimum 34 pct. stadig sikre sig 
indflydelse på TV 2 's udvikling, både mediepolitisk og kvalitetsmæssigt. Samtidig kan regeringen i 
ro og mag se sin kommende samarbejdspartner eller partnere an og senere eventuelt beslutte sig for, 
om man vil afhænde de sidste aktier til den, disse eller helt nye partnere” (29. oktober 2004, jeg 
fremhæver). 
 
I modsætning hertil mente Berlingske Tidende, at det delvis salg var en stor fejl: 
 
“Med et par års forsinkelse er regeringen nu omsider parat med sit udspil til vilkårene for 
privatisering af TV 2. Men trods det lange tilløb virker det, som om regeringen i de sidste par skridt 
før springet er blevet ramt af manglende tro på, hvad der egentlig er formålet med hele øvelsen. I 
hvert fald er privatiseringen blevet til en halv privatisering, idet staten nu ønsker at beholde mindst 
34 procent af aktierne i TV 2 i en længere periode. Begrundelsen er, at regeringen – staten – ønsker 
størst mulig indflydelse på valg af køber og mest mulig kontrol med TV 2s udvikling. Her må man 
have os undskyldt. Meningen med at sælge TV 2 er vel ikke at fastholde kontrollen? Så kan man jo 
lade være at sælge. Hvis øvelsen blot handler om let nedsat licensbetaling, er privatisering 
unødvendig. Formålet med privatiseringen er vel et ganske andet. Nemlig at reducere antallet af 
dominerende danske statskontrollerede TV-stationer fra to til én og øge antallet af store private TV-
stationer fra nul til én. Og dernæst er formålet vel at give TV 2 de bedste muligheder for, uden 
mistanke om statsfinansiering, at konkurrere på mediemarkedet. Hensigten kan da ikke være at 
fortsætte som før, blot uden licenstilskud. […] Men desværre er den socialdemokratiske forestilling 
om, at staten tænker bedst, og derfor bør tænke på alles vegne, dybt nedgroet, også i borgerlig 
mediepolitik. Tilliden til privat virksomhed og seernes egen dømmekraft er stort set borte efter 
årtiers hjernevask om, at et Danmark uden et kæmpestort Danmarks Radio og TV 2 vil falde fra 
hinanden. Det er en underlig forestilling, at statskontrol giver en bedre garanti for politisk 
uafhængighed end privat ejerskab gør” (30. oktober 2004, jeg fremhæver). 
 
Her er mindelser om den tøven, de borgerlige politikere udviste i 1986, da de på trods af et stort 
flertal i Folketinget ikke vovede at overlade et nyt TV 2 til markedskræfterne og privat eje. Ønsket 
om kontrol og direkte politisk indflydelse på programindhold, økonomi og valg af ledelse var 
dengang for stærkt, og det var det måske stadigvæk (afsnit 7.12).  
 
Også Information havde et godt øje til kontrolinteressen. Under rubrikken “I seng med fjenden?” 
skrev lederskribenten: 
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“Det store spørgsmål på gårsdagens pressemøde handlede derfor ikke om TV2 ville blive solgt eller 
ej. Nej, det, som alle spændt ventede på at høre, var, hvordan det skulle lykkes kulturministeren at 
skrue salgsmaterialet sammen, så hverken Berlusconi eller Murdoch kunne komme i betragtning – 
vel at mærke uden at regeringen igen kommer i karambolage med EU. Løsningen var da også 
overraskende: TV2 bliver kun privatiseret delvist, og staten beholder mellem 34 og 49 procent af 
aktierne. […] Og hvem peger flaskehalsen så på? Tja, den peger i hvert fald ikke på egenrådige og 
kapitalstærke koncerner, men snarere på medgørlige og lokale entreprenører, som nu JP/Politikens 
Hus, hvor Lars Munch er direktør. Munch, der ellers ikke er kendt som en fortaler for statslig 
indblanding i medierne, havde i går travlt med at fortælle, at staten ville være en ’glimrende’ tredje 
partner i TV2 . Der er tale om et velsignet forhold: Staten og den kritiske presse i registreret 
partnerskab. Det kunne se ud som om, regeringen forsøger at blæse og have mel i munden. 
Regeringen vil både have public service og have det gratis, både privatisere og kontrollere” (29. 
oktober 2004) 
 
Politiken var heller ikke tilfreds med regeringens begrundelse for, at den skulle beholde mellem 1/3 
og næsten halvdelen af aktierne: 
 
“BESLUTNINGEN OM at privatisere TV 2 er med de seneste justeringer ikke blevet mindre 
hovedløs, grundløs og ideologisk, end den hele tiden har været. Hvis den fondsejede danske 
koncern, som Politiken er del af, skulle blive medejer, kan det ikke ændre dette facit. JP/Politikens 
Hus vil i bedste fald blot blive den mindst ringe medejer af en medievirksomhed, der aldrig burde 
være solgt. Hvis formålet med privatiseringen er at sikre public service, lødighed og dansk eje, må 
man sige, at de tre ting er TV 2 allerede. Ja, lødigheden kan naturligvis diskuteres. Men den bliver i 
hvert fald ikke større af at fjerne licensmidlerne og trække penge ud af foretagendet til private ejere. 
Hvis en statslig ejerandel på 33 eller 49 procent er garantien for public service, så er den nuværende 
offentlige ejerandel på 100 procent naturligvis en langt bedre garanti. Den traditionelle begrundelse 
for en privatisering er at sikre øget pluralisme og øget konkurrence. Begge dele var vigtige for 16 år 
siden, da TV 2 blev skabt. Men man kan roligt sige, at vi i dag lever i en anden medievirkelighed. 
Mangfoldighed er ikke noget problem. Kvalitet er derimod mere end nogensinde en udfordring” 
(den 29. oktober 2004). 
 
22.11.10.3. De mulige købere 
De selskaber, der allerede havde markeret interesse i TV 2/Danmark lod sig villigt interviewe og 
forholdt sig på forskellig måde til statens fortsatte delejerskab. Ingen afviste det naturligvis absolut, 
da de i så fald ikke kunne blive købere. Men de udtrykte på forskellig måde ønske om egen kontrol 
og indtjening. 
 
Lasse Bolander fra Det berlingske Officin: “‘Det er rart og en lettelse, at der nu kommer en konkret 
udmelding. At staten vil sidde med ved bordet er o.k. For os er det afgørende, at vi får kontrol med 
driften og får lov til at styre udviklingen af TV 2.’[…] Prisen? ‘Det bliver billigere, end hvis vi 
skulle have købt det hele. Men tre ting afgør prisen. Udgangspunktet er, at TV 2 er en meget 
populær station og det trækker prisen op. Til gengæld trækker det ned, at den kommende ejer får 
udgifter til at opfylde kravene om public service-tv. Og i sidste ende vil prisen også være afhængig 
af, hvor meget kontrol køberen får med kanalen” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. oktober 
2004). 
 
Lars Munch var også positiv over for staten som medejer. Information skrev den 29. okrober: 
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“I det store bladhus er man iøvrigt ikke skræmt ved tanken om, at en kommende ejer af TV 2 vil 
have staten som en magtfuld mindretals-aktionær. ‘Vores interesse for sammen med Egmont at 
købe TV 2 er intakt. Jeg antager, at staten beholder en del af aktierne for at sikre kvaliteten og 
public service-niveauet på TV 2 , og der har vi sammenfaldende interesser, så derfor ser vi staten 
som en god medejer.’ Lars Munch lægger dog også vægt på, at JP/Politikens fortsatte interesse 
forudsætter, at pris og betingelser omkring salget af TV 2 bliver fornuftig. Hvad fornuftige 
betingelser og en fornuftig pris vil sige, vil Lars Munch dog ikke uddybe. ‘Vi forudsætter, at TV 2 
kan drives som en sund forretning med en høj kvalitet. Og hvis vi i et forhandlingsforløb ikke 
længere tror på det – enten fordi vi skal betale for meget eller slække på visse krav – så falder nogle 
af vores forudsætninger bort,’ siger Lars Munch”. 
 
MTG var den, der var mest imod statens medejerskab. Asger Aamund, der var bestyrelsesformand 
for det danske TV3 – en lille del af MTG-koncernen - mente, at de potentielle købere foreløbigt 
smurte ’honning om munden’. Han sagde til Morgenavisen Jyllands-Posten den 29. oktober:  
 
“Modellen, som regeringen har valgt, har vi hele tiden været tilhænger af - det har vi også fortalt 
kulturminister Brian Mikkelsen (K). Det er en god model, da en kommende ejer vil drive stationen i 
respekt for seerne. Desuden vil staten på et tidspunkt kunne sælge sine aktier. Det sker på et 
tidspunkt, er jeg overbevist om. Men med en stor aktiepost har staten stor indflydelse på TV 2”. 
 
Honningen var derimod forsvundet, da Aamund den 5. november sagde til Weekendavisen: 
 
“TV 2 laver flot tv. Og det skal TV 2 blive ved med. Men nu skal TV 2 rykkes væk fra sin 
beskyttede bolig. Ud i junglen. Og der er meget, meget hårdt derude. Derfor nytter det ikke noget, 
at staten blander sig, så man får en tvilling til DR. Sidder staten bag forhænget og dirigerer, vil TV 
2 dø i løbet af få år. Staten bliver nødt til at være passiv investor. Man kan ikke både have kagen og 
spise kagen”. 
 
22.11.10.4. Juridiske betænkeligheder 
At staten beholdt en stor del af aktierne for ved et samarbejde i den kommende bestyrelse at kunne 
se køberen an i et par år, kunne måske skabe problemer i forhold til EU. Brian Mikkelsen havde til 
Berlingske Tidende udtalt den 30. oktober, at hvis der var et harmonisk samarbejde mellem staten 
og den nye delejer, “hvor vi kan blive enige om koncepter, udvikling og strategier”, så lå det lige 
for, at staten solgte sine aktier. Det mente Peter Vesterdorf ikke, staten kunne gøre uden videre: 
 
“‘Hvis man sælger de resterende aktier, så skal det antageligt også ske ved udbudsmateriale, og der 
gælder de samme kriterier som nu, at salget skal være åbent og gennemsigtigt. Derfor er det ikke 
helt smart, hvad Brian [Mikkelsen] siger om samarbejde. Det er et skoleeksempel på 
uigennemsigtighed, hvad der foregår,’ siger Peter Vesterdorf […]  ‘Jeg synes det her bærer meget 
præg af, at man vil holde alle muligheder åbne for at få et resultat, der subjektivt passer ind i 
regeringens tanker – og ikke i virkeligheden ligestiller alle. Jeg siger ikke dermed, at det er imod 
EU-systemet, men det kunne godt være...,’ erklærer Vesterdorf, der mener mulige bydere ikke 
rigtigt ved, hvad de går ind til. Netop fordi de ikke har nogen garanti for, hvad der skal ske med de 
resterende aktier, men også på grund af regeringens uldne udtalelser om tilbagekøbsklausuler. ‘Det 
kan føre til tvivl om, hvad man vil betale for de 51-66 pct. af aktierne. Og det taler meget for, at 
salget er skræddersyet til de danske aviser og hvem de ellers samarbejder med, når de ikke skal 
købe det hele på en gang – men så alligevel kan købe det senere. Og det kriterium med, at valget af 



 1183 

køber afhænger af, hvem man er bedst til at samarbejde med – det er ikke [objektive] kriterier,’ 
siger Peter Vesterdorf, der mener EU-Kommissionen givet vil løfte et øjenbryn” (Berlingske 
Tidende den 30. oktober 2004). 
 
22.11.10.5. Forskerne 
Også fra forskerside mødte statens fortsatte ejerskab kritik. Professor Anders Drejer fra Institut for 
Organisation og Ledelse på Handelshøjskolen i Århus mente, at den særegne konstruktion 
medførte, at det nye TV 2 var født i spild. Han henviste til, at statens medlemmer i bestyrelsen vil 
have stik modsatte interesser sammenlignet med de virksomheder, der skal tjene penge på TV 2. 
 
“Forklaringen er simpel: Mens de nye ejere vil tænke i kroner og øre, skal offentlighedens 
repræsentanter forsvare 'underskudsforretningerne' - for eksempel de dyre dokumentarprogrammer - 
som er public servicens hjerteblod. - Konflikter i bestyrelsen er fuldstændig ødelæggende for 
virksomheden. Det så man jo i Danmarks Radio, siger Anders Drejer. Han kan sådan set godt 
forstå, at regeringen prøver at holde fast i kontrollen med TV 2 . Men når privatiseringen netop skal 
gøre virksomheden mere dynamisk, hænger det ikke sammen. - Virksomhedens dynamik kommer 
normalt fra bestyrelsen, som det organ, der tænker strategisk. Der må vi sige: Konstruktionen 
risikerer at gøre bestyrelsen handlingslammet. Så kan dynamikken i stedet komme fra topledelsen - 
men så opstår der bare en konflikt imellem bestyrelse og ledelse” (Fyens Stiftstidende den 29. 
oktober 2004). 
 
Også professor Frands Mortensen fra Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus 
Universitet mente, at statens medejerskab ville sætte TV 2’s ledelse under pres: 
 
“‘Regeringen kommer til at sidde helt tæt på. Og kontrollen bliver meget strengere end i dag. 
Regeringen skal godkende TV 2 ’s nye business plan, og den skal som ejer samtidig føre kontrol 
med, om stationen opfylder public service reglerne. I det nuværende system er TV 2 ’s bestyrelse en 
buffer mellem kulturministeren og TV 2. Men sådan bliver det ikke i fremtiden, hvor staten direkte 
sidder med omkring bordet og fører kontrol. Det bliver et TV 2 , som er bastet og bundet i alle 
ender og kanter,’ forudser Frands Mortensen. ‘Det er et paradoks, at kulturministeren af ideologiske 
årsager ønsker at frigøre TV 2 fra det statslige ejerskab, og nu ender det med, at vi får endnu mere 
statsstyring af TV 2 end i dag. Det bliver meget sværere at drive TV 2 fremover. TV 2 ’s styrke har 
været de korte beslutningsprocesser og en stor dynamik. Det risikerer at forsvinde. De glade dage 
med Schleimann og Jørn Henrik Petersen ved roret vil man komme til at se tilbage på som det rene 
slaraffenland.’” (Weekendavisen den 5. november 2004). 
 
22.11.11. Den 8. december 2004 – byderne 
Den 8. december 2004 klokken 12.00 udløb fristen for at afgive et indikativt bud på aktier i TV 
2/Danmark A/S. Ifølge Kulturministeriets pressemeddelelse fra samme dag kom der bud fra otte 
interesserede købere. “Buddene kommer fra såvel danske som nordiske og internationale 
foretagender” 1439. 
 
Dagbladene havde i de seks uger fra den 28. oktober til den 8. december været proppet med 
gisninger om, hvem der ville byde på TV 2, og det fortsatte i endnu to uger. Nogle havde eksplicit 
meldt sig som købere, andre havde oplyst, at de overvejede, medens enkelte direkte havde afvist 

 
1439 http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2004/december/stor-interesse-for-tv-2/. 
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muligheden. Danske Markets og regeringen havde lovet byderne at hemmeligholde deres navne, 
medens byderne havde lov til selv at røbe deres identitet. 
 
Resultatet er, at jeg i dag kun med sikkerhed kender fire af byderne. De andre fire findes der højest 
svagt begrundede gætterier om.  
 
De fire sikre bydere var: 
 
• JP/Politiken + Egmont 
• Det berlinske Officin + TV4 fra Sverige 
• MTG, der bl.a. ejede TV3, TV3+ og Viasat 
• SBS, der bl.a. ejede TvDanmark 1 og TvDanmark 2 
 
Det var også kendt, at Modersmål-Selskabet havde indsendt et bud på én krone for TV 2 og oplyst, 
at når Brian Mikkelsen ønskede at skabe dansk kvalitetsfjernsyn, måtte  Modersmål-Selskabet være 
en oplagt kandidat1440. Selskabet havde dog ikke henvendt sig for at få udleveret 
Informationspakken, og buddet blev derfor næppe opfattet som reelt af Danske Markets. 
 
Pressemeddelelsen havde omtalt “danske, nordiske og internationale” virksomheder, og det må 
betyde, at der var mindst én byrder af ikke-nordisk oprindelse. 
 
Der var gættet på Berlusconi, Murdoch, det franske TF1, den tyske RTL Group med Bertelsmann 
som storaktionær. 
 
På pressemødet den 8. december 2004 havde Brian Mikkelsen selv sagt, at Silvio Berlusconi ikke 
havde budt (Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. december), men direkte adspurgt ville han ikke 
svare på, om Murdoch var blandt byderne1441.  
 
Berlingske Tidende gjorde senere et stor arbejde for at finde identiteten på de(n) internationale 
køber(e), og den 21. december 2004 syntes det at have givet resultat. Bladet skrev: 
 
“Nu indrømmer talsmand for RTL Group i Luxemburg, Andrew Buckhurst, at Europas største TV-
koncern har kig på nye markeder - heriblandt Skandinavien - og er fuldt informeret om potentialet i 
TV 2, antal bydere og processen. Han vil dog hverken be- eller afkræfte, at man reelt er interesseret: 
‘Vi kommenterer ikke, i hvilken retning vores strategier går,’siger han. Men som Berlingske 
Tidende allerede har kunnet oplyse, så har RTL i forbindelse med privatiseringen af TV 2 og hele 
salgsprocessen haft stråmænd i Danmark til at undersøge mulighederne. Dette undviger Andrew 
Buckhurst at svare direkte på. - Kan De bekræfte, at RTL har haft spejdere i Danmark for at 
udforske situationen? ‘Vi er en europæisk gruppe, som kigger på en masse markeder,’ siger han. - 
Vil det være en god idé at spørge igen om nogle uger? ‘Den er svær at besvare, ikke? Men når de 
danske myndigheder har kigget på de otte tilbud, kan det godt være, at vi vil kommentere,’ siger 

 
1440 Bekræftet telefonisk af den daværende formand Bent Pedersbæk Hansen over for Frands Mortensen den 1. 
september 2011.  
1441 “For selv om Rupert Murdochs gigantiske medieimperium, News Corp., tidligere har signaleret, at det ikke bød, så 
er det ikke nogen garanti. Og mens kulturminister Brian Mikkelsen i går afviste Berlusconi blandt bydere, ville han ikke 
svare direkte adspurgt om Murdoch” (www.berlingske. dk den 9. december 2004). 
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Andrew Buckhurst, der samtidig betegner forlydenderne om RTL og TV 2 som ‘et stærkt 
rygte’”1442. 

 
I december 2004 var der ikke mere sikre informationer om, hvem de otte mulige købere var. 
 
En række af de selskaber, der var gættet på, havde direkte afvist, men derfor kan de naturligvis godt 
have indleveret et hemmeligt bud. De vigtigste af disse var 
 
• Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der tidligere sammen med A-pressen og MTG havde været med i 
det konsortium, der havde søgt om P4 i 2001 (afsnit 18.12.2.3). Vicedirektør i LD, Dorrit Vanglo 
udtalte: “’TV 2 har ligget som en potentiel investeringsmulighed i lang tid, men vi har nu besluttet, 
at tv-stationen ikke passer til os. Det gør TV 2 ikke, da vi i vores investeringspolitik vil fokusere 
mere på traditionelle industrivirksomheder’.  Hun oplyste, at LD har fået henvendelser fra flere 
selskaber, som meget gerne ville have fonden med, hvilket ikke er så underligt. LD forvalter nemlig 
på vegne af 1,3 mio. medlemmer en formue med en samlet markedsværdi på 54,2 mia. kr. ‘Men vi 
har ikke været involveret i deciderede forhandlinger om at være fælles om et køb,’ fastslår Dorrit 
Vanglo” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 7. december 2004).  
  
• Schibsted, der var hovedaktionær i det norske TV 2, hvor også danske Egmont havde en stor 
aktiepost. “‘Vi har besluttet os for at forlade tanken om at deltage i dansk TV 2,’siger Jan Erik 
Knarbakk, koncerndirektør for tv, film og forlag i Schibsted, der i Norge og Sverige står bag en 
række store aviser og er involveret i TV 2 Norge. ‘En væsentlig årsag ligger i konsekvensen af, at 
den danske stat i sidste øjeblik besluttede, at den ville beholde mellem 34 og 49 pct. af aktierne, og 
for Schibsted giver det ikke mening at sidde med en lille og betydningsløs aktiepost i TV 2 og med 
staten som storejer i selskabet. Vi kan hverken strategisk eller finansielt forsvare en sådan 
investering over for Schibsteds øverste ledelse,’ påpeger Jan Erik Knarbakk. ‘Staten har desuden en 
temmelig streng klausul om tilbagekøbsret af aktierne i TV 2. Ingen af delene er særligt attraktive, 
som viser det,’ lyder det fra Jan Erik Knarbakk” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 3. december 
2004). 
 
Blandt dem, der havde mere uldne meldinger vil jeg blot pege på Telenor, det statsejede norske 
teleselskab, der havde interesser i forskellige former for mediedrift. Berlingske Tidende skrev den 
9. december 2004: 
 
“Næste sandsynlige [køber] på listen er norske Telenor. Og chef i Telenor Broadcast, Stig Eide 
Sivertsen, vil ikke udelukke det. ‘Det kan jeg ikke svare på,’ siger han. Samtidig oplyser centrale 
kilder, at Telenor har stærke interesser i at hindre MTG i at få danske TV 2 på grund af kamp 
mellem Canal Digital (delvist ejet af Telenor) og den anden satellit-TV-distributør Viasat, som ejes 
af MTG. En strategisk kamp om, hvem af de to, der i sidste ende skal overleve på det danske 
marked”. 
 
Det var den situation, offentligheden kendte til i december 2004. Og jeg vil lade kulturminister 
Brian Mikkelsen få det sidste ord i dette afsnit: 
 

 
1442 Den 13. april 2005 kunne Børsen næsten bekræfte dette. “Andrew Buckhurst, talsmand for den Luxembourg-
baserede mediekoncern RTL Group, har absolut ingen kommentarer til, at regeringen har udskudt salget af TV2. ’Vi fik 
som alle andre besked om aflysningen fredag. Det er en beslutning, som den danske regering er i sin ret til at træffe, og 
vi har ingen yderligere kommentarer’”. Hvis RTL “fik besked” den 8. april, måtte selskabet være en af byderne. 
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“Jeg er glad for den store interesse, der umiddelbart ser ud til at være for at købe en aktiemajoritet i 
TV 2 . På baggrund af en nærmere analyse af de indkomne bud vil der først i det nye år blive 
indledt forhandlinger med de mest kvalificerede bydere med henblik på, at et salg kan være endeligt 
på plads i løbet af foråret” (Information den 9. december 2004). 
 
22.12. Opsamling på fase tre - TV 2/Danmark A/S endelig sat til salg 
Den 28. oktober 2004 blev TV 2/Danmark A/S endelig sat til salg, og den 8. december havde otte 
købere meldt sig. Her følger en kort opsummering af processen. 
 
Udgangspunktet var, at den nye VK-regerings Kulturminister og Venstres politiske ordfører 
ønskede en hurtig privatisering som led i en generel liberalisering af det elektroniske 
medielandskab. Forsøget på at skabe en bred opbakning til projektet strandede, da størstedelen af 
oppositionen ikke var overbevist om, at der var kommercielle midler nok til at finansiere et privat 
TV 2’s public service-forpligtelser. Desuden var der uenighed om, hvem der i sidste instans skulle 
bestemme over gennemførelse af salget. Resultatet blev et smalt VKO-forlig. 
 
Jeg fortalte i afsnit 21.4.3, at TvDanmark i april 2000 havde indbragt den danske statsstøtte til TV 2 
for Kommissionen med påstand om, at støtteordningen var både ulovlig og uforenelig. Og næppe 
havde VKO-flertallet indgået principaftalen om at privatisere TV 2, før Kommissionen henvendte 
sig til de danske myndigheder for at få nærmere oplysninger om støtteordningen til TV 2 (afsnit 
21.4.5).  
 
Herefter kører fortællingens to spor tættere og tættere på hinanden. Resultatet er, at regeringen og 
Folketingets politiske flertal bliver tvunget til at indtænke EU’s regelsæt i salgsprocessen. 
Problematikken skærpes, da Kommissionen den 21. januar 2003 beslutter at åbne Den formelle 
Undersøgelsesprocedure i forhold til Danmarks støtte til TV 2 (afsnit 22.7.4), og da regeringen på 
trods heraf fjorten dage senere fremsætter det lovforslag, der skal omdanne TV 2/Danmark til et 
A/S med henblik på salg (afsnit 22.7.6). 
 
I sommeren 2003 sender Kulturministeren radiokanalen P5 i udbud med krav om public service-
nyhedsformidling, og skønt TV 2 har meget brug for en radiokanal, bliver resultatet af auktionen, at 
Rupert Murdochs selskab Sky Radio køber sendetilladelsen. I det næste års tid udspiller der sig en 
farceagtig strid mellem Sky Radio og de tilsynsmyndigheder, der skal kontrollere, at Sky Radio 
lever op til public service-forpligtelserne. Det står klart for alle, at Sky Radio slet ikke leverer 
nyheder, der kan konkurrere med Danmarks Radio, hvad der var det mediepolitiske mål. På trods 
af, at Radio- og tv-nævnet ender med at slå sin autoritet fast, har troen på, at myndighederne kan 
tvinge kommercielle virksomheder til at levere public service, fået et grundskud. Regeringen må i 
fremtiden skabe en mere sikker ordning, der kan holde et privat, kommercielt TV 2 på dydens 
smalle vej. 
 
Men inden Sky-sagen er helt på plads, beslutter EU-Kommissionen den 19. maj 2004, at det danske 
stats støtte til TV 2 er forenelig med EF-traktaten, bortset fra en overkompensation på 628,2 mio. 
kr. + renter heraf, som TV 2/Danmark A/S skal betale tilbage til den danske stat (afsnit 22.10.1). En 
umiddelbar opfyldelse af kravet ville førte til TV 2/Danmarks konkurs, og regeringen anmoder 
derfor Kommissionen om tilladelse til at rekapitalisere virksomheden. Samtidigt indbringer 
Danmark og TV 2 Kommissionens 19. maj-Beslutning for Retten i Første Instans med påstand om 
annullering, og det samme gør TV 2’s konkurrenter TvDanmark og Viasat (22.10.3). 
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På trods af disse begivenheder, der er helt uden fortilfælde i dansk mediepolitik, fortsætter 
regeringen og forligspartierne deres bestræbelser på at privatisere TV 2/Danmark A/S. Det er et 
lyspunkt, at Kommissionen godkender den ønskede rekapitalisering (afsnit 22.10.4), men 
betydningen af EU’s rolle ved en privatisering er nu tydelig for alle implicerede og skaber 
yderligere vanskeligheder. Regeringen og forligspartierne ønsker for alt i verden ikke at sælge TV 
2/Danmark til Silvio Berlusconi eller Rupert Murdoch med de politiske og sandsynligvis også 
reguleringsmæssige problemer, det ville skabe. Ønsket er i stedet en dansk køber, endda meget 
gerne et konsortium, hvor danske dagblade indgår. 
 
Dette nationalitetsønske er i en EU-sammenhæng nærmest uopfyldeligt, og dertil kommer 
yderligere en række økonomiske vanskeligheder. TvDanmark har nemlig ikke blot indbragt 
statsstøtte til TV 2 for Retten, virksomheden har også klaget til Konkurrencestyrelsen over TV 2’s 
misbrug af dominerende stilling på reklamemarkedet. Denne sag formerer sig hurtigt, og i efteråret 
2004, hvor TV 2 skal sættes til salg, står TV 2/Danmark ikke godt i de retssager, der skal afgøres 
ved danske domstole. Regeringen må derfor for at kunne sælge TV 2/Danmark A/S overveje, 
hvordan en køber kan afskærmes fra de krav om evt. yderligere tilbagebetaling og erstatning, som 
de mange sager kunne medføre (afsnit 22.9.5.4 og 22.11.5). Den forhører sig hos EU-
Kommissionen om muligheden uden at få et klart svar. 
 
Løsningen bliver, at regeringen beslutter sig for kun at sælge mellem 51% og 66% af aktierne i TV 
2/Danmark og selv beholde den sidste del, der endda skal udstyres med større kontrollerede 
indflydelse, end aktiestørrelsen i sig selv berettiger til (afsnit 22.11.3). På den måde vil regeringen 
sikre sig, at det delvist private TV 2/Danmark opfylder public service-forpligtelserne, og samtidigt 
er det en ikke udtalt, men tydelig implicit bestræbelse på at holde internationale mediemoguler ud 
af købsprocessen. Men netop denne manøvre – at bevare en stærk statslig kontrol for at sikre et 
indholdsmæssigt status quo – møder skarp kritik fra regeringens ideologiske bagland, der stiller 
spørgsmål ved motivet til privatiseringen. Var meningen blot at fortsætte som før med en let nedsat 
licens, eller var der mere grundlæggende principper bag privatiseringen? Hvis VKO-partierne ville 
bevare kontrollen med TV 2, var det vel ikke nødvendigt at sælge? (afsnit 22.11.10.2). 
 
Men på trods af denne kritik af salgsmodellen, de uafklarede EU-forhold og de truende økonomiske 
konsekvenser af de mange retssager, besluttede regeringen at sætte TV 2/Danmark til salg den 28. 
oktober 2004. Potentielle købere skulle melde sig senest den 8. december, og otte bydere meldte 
sig. 
 
22.13. De hemmelige sagsanlæg mod Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringen 
Herefter følger jeg salgsprocessen videre fra 8. december 2004 til den annulleres den 8. april 2005. 
Hovedårsagen til annulleringen var de vanskeligheder TvDanmarks og Viasars anke af 
Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning skabte for regeringen. Og den officielle forklaring på 
stop for salgsprocessen blev netop disse anker, men andre uofficielle forklaringer svirrede i luften. 
Imidlertid forløb den politisk proces mellem VKO-partierne efter Kulturminister Brian Mikkelsens 
meddelelse om salgsstoppet så uheldigt, at det langsigtede samarbejde mellem VK-regeringen og 
Dansk Folkeparti kom i krise. Årsagen var næppe selve annulleringen og den officielle forklaring, 
men de mange modsigende oplysninger om tidsforløbet og begrundelser for salgsstoppet, som 
cover-up-processen medførte. Her spillede Brian Mikkelsen en central rolle, og løsningen på den 
politiske krise blev, at Mikkelsen blev ofret og fjernet fra en evt. kommende privatisering. Ganske 
som det var tilfældet i juni 2002, hvor Brian Mikkelsens forsøg på at få genoptaget forhandlingerne 
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blev stoppet af Dansk Folkeparti (afsnit 22.5.1), var det også denne gang dette parti, der satte 
hælene i og krævede respekt for indgåede aftaler. 
 
Da netop de skriftende forklaringer om årsager til stoppet og oplysninger om centrale dele af 
tidsforløbet står centralt, vil de blive beskrevet meget nøje i et forsøg på at skabe grundlag for at 
forklare årsagerne til kuldsejlingen af forsøget på at skabe et privat, dansk TV 2. Sidst i kapitlet 
fremlægger jeg endelig de forklaringer for forløbet, jeg anser for mest sandsynlige ud fra det 
tilgængelige materiale. 
 
22.13.1.  Fortsat usikkerhed 
Anden juledag 2004 havde Morgenavisen Jyllands-Posten et stor interview med Kulturminister 
Brian Mikkelsen om den langstrakte salgsproces, der nu var ved sin afslutning. Journalisten, Peter 
Schollert, spurgte, om ministeren havde regnet med, at EU-sagen ville blive så besværlig: 
 
“‘Jeg tror, at vi alle sammen blev overraskede over, hvor lang tid den sag i EU-Kommissionen tog. 
Uden EU-sagen kunne et salg af TV 2 måske have været sket et halvandet år hurtigere,’ mener 
Brian Mikkelsen. ‘Men det er meget anderledes at arbejde i EU-systemet end i Folketinget. Hos os 
foregår der politiske forhandlinger mellem partier, som fører til, at der bliver truffet beslutninger, 
som så bliver implementeret i Folketinget. […] I EU-Kommissionen forhandler man med en række 
embedsmænd og en kommissær, i det her tilfælde konkurrencekommissær Mario Monti. Det viste 
sig dog også, at flere andre kommissærer blev blandet ind i sagen på grund af juridiske spørgsmål.’ 
[Schollert:] Hvorfor benyttede du ikke bare EU-sagen som en god anledning til at aflyse salget af 
TV 2 og komme videre med andre politiske sager? ‘Hvis man havde været en kylling, kunne man 
have brugt EU-sagen som et argument for at stoppe salget. Men jeg er overbevist om, at en 
privatisering er det rigtige for TV 2, og alle de mennesker, som jeg taler med på tv-stationen, 
presser på for, at det sker. […] Vi har en tro på, at de kan gøre det bedre og billigere for borgerne, 
og den overbevisning er en vigtig grund til, at jeg er blevet ved og har holdt fast i bordet, når det har 
været op ad bakke. Jeg har flere gange sagt til de ansatte i Kulturministeriet: Vi bliver ved og bruger 
alle de kræfter, der skal til. Vi skal afslutte det projekt, som vi begyndte i sommeren 2002, og status 
er i dag, at TV 2 er det projekt, som mine embedsmænd og jeg har brugt allermest tid på’”. 
 
Peter Schollert spørger senere til hvem, Brian Mikkelsen har som favorit til ejerskabet: 
 
“‘Hverken regeringen eller jeg har en favorit.’ [Schollert:] Der er ingen tvivl om, at du har det 
tætteste kendskab til og god kontakt med de danske og danskbaserede medier, som er blandt 
byderne: JP/Politikens Hus og Egmont, Det Berlingske Officin, TV3 og TV Danmark? ‘Jeg har 
gode forbindelser til en del af ansøgerne, som jeg bruger som sparringspartnere, der gør det godt i 
mediepolitikken, og som jeg har stor respekt for. Men jeg har i denne fase valgt ikke at holde møde 
med nogen af dem, selv om der er en del af dem, der har villet præsentere mig for forskellige ting 
og flyve mig rundt til nærmest det meste af verden. Men jeg har sagt nej til alle, da det i denne sag 
handler om at holde hovedet koldt og vælge det rigtige for den danske stat ud fra de råd, som 
kommer fra Danske Markets, der fører forhandlingerne med byderne’”. 
 
Schollert ville så vide, hvad et folketingsvalg i begyndelsen af det nye år kunne betyde for et salg af 
TV 2? ‘Vi kører efter den plan, at vi udvælger nogle af de aktører, som godt vil købe tv-stationen, 
til videre drøftelser og forhandlinger. Og når der bliver udskrevet valg, er der pause i TV 2- 
forhandlingerne.’  [Schollert:] Det lyder, som om der snart kommer et valg? ‘Jeg ved ikke, hvornår 
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valget kommer. Men hvis valget bliver udskrevet før et salg af TV 2, bliver der en pause’ 
(Morgenavisen Jylands-Posten den 26. december 2004). 
 
Salgsprocessen ville dog under alle omstændigheder tage tid. Den 5. januar 2005 oplyste 
afdelingschef Jesper Hermansen til Børsen, at ‘der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra 
Kulturministeriet, Finansministeriet og vores rådgivere fra Danske Markets og Kromann Reumert. 
Men vi har endnu ikke fastsat tidspunktet for vores første møde i det nye år’1443. Baggrunden var 
bl.a., at ansøgningerne først skulle gennemanalyseres i ministeriet. 
 
22.13.2. Første sagsanlæg om rekapitaliseringen den 7. januar 2005 
Den 7. januar 2005 anlagde TvDanmark A/S og Kanal 5 Denmark Ltd. sag mod EU-Kommissionen 
med påstand om, at Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning i sagen N 313/2004 skulle 
annulleres (T-12/05) jfr. afsnit 21.4.7. 
 
De vigtigste søgsmålsgrunde var disse, som jeg kort kommenterer efter tankestregen: 
 
• Kommissionen havde undladt at fastslå, at der var tale om statsstøtte, samt at fastslå omfanget af 
støtten, skønt den havde konstateret, at Det markedsøkonomiske Investorprincip ikke var overholdt. 
– Beslutningen var betinget: ‘ethvert element af statsstøtte, der måtte være forbundet …’ (pkt. 55). 
Hvis det er statsstøtte, skal støtten årlig indberettes til Kommissionen (Procedureforordningen 
artikel 21), og beløbet skal medtages i Medlemsstaternes opgørelse af den samlede statsstøtte. Hvis 
beløbets størrelse ikke er kendt, kan konkurrenter ikke vurdere, om det er korrekt beregnet og heller 
ikke forudse dets konkurrenceskadelige effekt1444. 
 
• Kommissionen har ikke påvist, at opfyldelse af kravet om tilbagebetaling uden en rekapitalisering 
ville hindre TV 2/Danmark i at løse sin public service-forpligtelse. - Da ordningen blev godkendt 
efter undtagelsen i artikel 86, stk. 2, skal det påvises, at opgaven ikke kan løses på 
markedsbetingelser, og at statsstøtte derfor er nødvendig.  
 
• Ved at godkende rekapitaliseringen, der anvendes til at tilbagebetale en ulovlig og uforenelig 
statsstøtte, videreførers TV 2’s anvendelse af denne støtte. – Rekapitaliseringen ophæver effekten af 
Kommissionens tidligere Beslutning. 
 
• Kommissionen har undladt at åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure og derved hindret 
interesserede parter i at blive hørt. – Da Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt det var en 
statsstøtteordning, burde den have åbnet proceduren efter Procedureforordningens artikel 4, stk. 4. 
 
Ifølge de kilder, jeg har adgang til, var der ingen af de parter, der indgik i det omfattende spil 
omkring salgs- og købsprocessen, der umiddelbart fik kendskab til dette sagsanlæg. Den officielle 
meddelelse om sagsanlægget kom først på tryk to måneder senere, den 19. marts 2005, i Den 
Europæiske Unions Tidende 2005/C 69/23.  
 

 
1443 Kromann Reumert skulle yde “erhvervsjuridisk bistand”, se Aktstykke 22 af 2. november 2004,  s. 12. 
Kammeradvokaten var tilsyneladende ikke medlem af styregruppen. Se Brian Mikkelsens brev til medieordførerne den 
13. april 2005. “… Kammeradvokatens rådgivning til Kulturministeriets styregruppe var baseret på …” (s. 2, jeg 
fremhæver). 
1444 Se også Adinda Sinnaeve om uklare Beslutninger i Kommissionen, Sinnaeve 2007. 
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Som nævnt i Indledningen afsnit 0.18 blev der aldrig dømt i denne sag, men den spillede alligevel 
en stor rolle i regeringens beslutning om at stoppe for salget af TV 2/Danmark A/S. 
 
22.13.3. Udskrivelse af valg til Folketinget den 8. februar 2005 
Den 18. januar 2005 udskrev statsminister Anders Fogh Rasmussen valg til Folketinget til 
afholdelse den 8. februar 2005. 
 
Næste dag kunne Morgenavisen Jyllands-Posten fortælle om oppositionens planer med TV 2 efter 
et sejrrigt valg samt Venstres svar: 
 
“‘Vores plan er at aflyse salget af TV 2 og begynde på en frisk,’ siger Socialdemokratiets 
medieordfører, Mette Frederiksen. ‘Privatiseringen af tv-stationen er en dårlig idé. Vi mener, at der 
skal foregå en konkurrence mellem DR og TV 2, når det gælder public service-tv. På den måde 
bliver der noget at vælge imellem. Og TV 2 bliver bedst en public service-tv-station ved ikke at 
blive privatiseret,’ konstaterer hun. Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, der i årevis har talt for 
et salg af TV 2, siger: ‘Der er andet i livet end TV 2, og hvis der kommer en anden regering (end 
VK-regeringen, red.), bliver salget åbenbart ikke til noget, og det må jeg så leve med. Sådan er 
politik.’ Men Jens Rohde både håber og tror, at Venstre og Det Konservative Folkeparti genvinder 
regeringsmagten. […] ’Det kan godt være, at valget rykker salget af TV 2 et par uger. Til gengæld 
er der ingen tvivl om, at salget vil blive gennemført som planlagt, hvis vi kommer til magten igen,’ 
siger han’”.  
 
Embedsmændene ville dog ikke stoppe arbejdet med salgsprocessen. Afdelingschef i 
Kulturministeriet Jesper Hermansen:  
 
“‘Vi sætter os ikke bare ned og begynder at trille tommelfingre. Vi arbejder videre med sagen og 
analyserer fortsat tilbuddene fra de otte bydere,’ siger han. ‘Men vi kan ikke tage formelle 
beslutninger i sagen. Det kan først ske, når der er udpeget en kulturminister, og bliver meldingen, at 
TV 2 ikke skal sælges, sker det selvfølgelig ikke,’ siger Jesper Hermansen’” (Morgenavisen 
Jyllands-Posten 19. januar 2005). 
 
22.13.4. Andet sagsanlæg mod Kommissionens Beslutning den 19. januar 2005 
Samme dag anlagde Viasat Broadcasting UK Ltd sag mod EU-Kommissionens 
rekapitaliseringsbeslutning (T-16/05 Viasat). Igen var påstanden, at Kommissionens Beslutning den 
6. oktober 2004 skulle annulleres, og de vigtigste søgsmålsgrunde, der ligger tæt på TvDanmarks, 
var disse: 
 
• Tilladelsen til at tilføre TV 2/Danmark ny støtte ville indebære, at artikel 87, stk. 1 med 
statsstøtteforbuddet samt Kommissionens 19.-maj 2004-Beslutning ville miste deres selvstændige 
betydning. 
 
• TV 2/Danmark fik i 2003 et overskud uden statsstøtte fra rekapitaliseringen, og det indikerer, at 
selskabet selv var i stand til at opbygge den ønskede egenkapital. - TV 2/Danmark A/S fik et 
resultat på + 164,3 mio. kr. ifølge Årsrapport 2003, s. 33. 
 
• Den optimale kapitalstruktur er ikke nødvendig for, at TV 2/Danmark kan løse sin public service-
forpligtelse. – Kun den støtte, der er nødvendig, er forenelig ifølge artikel 86, stk. 2. 
 



 1191 

• Undtagelsen i artikel 86, stk. 2 kan ikke anvendes til at gør statslige selskaber attraktive med 
henblik på statens salg af virksomheden. – Pointen må være, at den proces, der skal skabe denne 
attraktivitet, skal følge Det markedsøkonomiske Investorprincip.  
 
Da det senere kommer til at spille en politisk rolle hvor og hvem, der fik oplysning om 
TvDanmarks og Viasats anker, skal jeg bemærke, at ingen af de kilder, jeg har adgang til, bare 
antyder, at Viasats sagsanlæg umiddelbart blev kendt af Kammeradvokaten, den danske regering 
eller dens embedsapparat. Sagsanlæggets hovedpunkter blev trykt i Den Europæiske Unions 
Tidende den 2. april 2005 (EUT 2005/C 82/33). 
 
Der blev heller aldrig dømt i denne sag. Jfr. ovenfor om det første sagsanlæg i afsnit  22.13.2. 
 
22.13.5. Det videre forløb 
Men den 28. januar 2005 fik Kammeradvokaten via ‘uformelle kilder og i fortrolighed’ kopi af 
Viasats stævning, som han den 1. februar 2005 sendte til Kulturministeriet1445. Jeg ved ikke, 
hvordan det skete, men det er ikke ualmindeligt, at advokater, der ved, at de senere skal optræde i 
samme sag, orienterer hinanden om den kendsgerning. Og både Viasats, TvDanmarks, TV 
2/Danmarks advokater og Kammeradvokaten var på dette tidspunkt godt i gang med de fire sager 
angående Kommissionens 19. maj-Beslutning1446, så de kendte hinanden1447. 
 
Brian Mikkelsen havde ikke nye mediepolitiske emner med i den valgkamp, der var kort og hektisk. 
Pressechefen kunne fortælle til Berlinske Tidende, at ministeren ‘kun […] havde de skibe i søen, 
som der allerede er skrevet om’, og det var først og fremmest salget af TV 2/Danmark (den 1. 
februar 2005).  
 
Den 4. februar konfronterede Politiken Mette Frederiksen med Brian Mikkelsen om TV 2-
spørgsmålet, og her kom de centrale argumenter for og imod salget frem i kort form. Mette 
Frederiksen: 
 
‘Du har valgt at sætte TV 2 til salg og dermed gamble gevaldigt med danskernes foretrukne tv-
kanal. Salget kan meget vel koste danskerne dyrt, når det handler om indholdssiden. Erfaringer fra 
bl.a. New Zealand viser, at ideologiske privatiseringstiltag på tv-området fører til massive 
forringelser og endnu sværere vilkår for alsidigheden. Alligevel har du gjort det til dit nærmest 
personlige korstog at ville privatisere TV 2 for enhver pris og dermed sætte kvaliteten på spil. Du 
fortæller godt nok danskerne, at de nye ejere skal leve op til public service forpligtelser. Men hvis 

 
1445 § 20-spørgsmål, S 802, Kulturudvalget 2004-05 af 27. april 2005: “Kulturministeriet blev orienteret af 
Kammeradvokaten kort efter, at Viasat og TvDanmark hhv. den 7. og 20. januar havde anlagt sager ved EF-Domstolen 
vedrørende rekapitaliseringen.  Ministeriet modtog fra Kammeradvokaten under hånden og i fortrolighed stævningerne 
hhv. den 1. februar og 21. februar i år”. I brevet til medieordførerne fra den 13. april 2005 (herom senere) skriver Brian 
Mikkelsen, at Kammeradvokaten den 28. januar 2005 fik kopi af Viasats stævning, og den 18. februar 2005 af 
TvDanmarks. 
1446 I december 2004 foregik der således forhandlinger mellem parterne og Retten om mulighed for at intervenere i 
hinandens sager, og den 4. februar 2005 var der f.eks. deadline for Replik fra TV 2 og staten i T-309/04. Se de fire 
sagers Retsmøderapporter. 
1447 “Ifølge Morten Nissen, der er advokat hos Hammonds i Bruxelles med speciale i konkurrenceret, er der da heller 
ingen tvivl om, at ministeriet er blevet orienteret langt tidligere [end i marts-april 2005]. »Det, der er normalt, er, at 
parternes advokater orienterer hinanden via udveksling af processkriftet, så snart sagen anlægges og desuden er det også 
normalt, at Kommissionen orienterer den danske stat direkte,« siger Morten Nissen til Berlingske Tidende” (den 12. 
april 2005). 
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ikke ejerne har indholdsmæssige ambitioner, er det som bekendt ikke nok. På radioområdet har vi et 
klart eksempel, når dine gode venner på Sky Radio, trods gentagne indskærpelser, ikke har kunnet 
finde ud af at leve op til deres radioforpligtelser. […] Kommercielle medier og kommercialisering 
af vores kultur i det hele taget er på godt og ondt en del af det moderne samfund. Men der er 
overordnet to veje at gå. Enten er målet at markedsgøre kulturen. Altså at lade markedskræfterne 
diktere slagets gang. Eller også skal vi kultivere markedet. Sidstnævnte, altså at kultivere markedet 
- er da i al væsentlighed en mere offensiv og meningsfuld strategi’. 
 
Brian Mikkelsen: ‘Privatiseringen af TV 2 er en historisk beslutning, der vil sikre stationen en sund 
og stærk fremtid på et internationalt mediemarked, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere. Så kort 
kan det siges. Og jeg tilføjer: Et salg af TV 2 vil forsyne stationen med en mere professionel ledelse 
og mulighed for store kapitalindsprøjtninger, og det vil afvikle den usunde blandingsøkonomi, der 
resulterede i, at EU-kommissionen i efteråret rejste et tilbagebetalingskrav mod TV 2 på over 800 
millioner kroner. […] Dit indlæg er et langt forsvar for synspunktet om, at kun statsejede medier 
kan levere godt fjernsyn, hvorimod jeg er af den opfattelse, at konkurrence er sundt og 
kvalitetsfremmende. Jeg synes, at din argumentation er præget af en svunden tids opfattelse af, at 
det frie marked og erhvervslivet er skændige begreber, som kulturlivet for enhver pris skal skærmes 
fra. Desuden savner jeg et klart svar på mit spørgsmål om, hvordan dit parti vil håndtere EU-
kommissionens afgørelse om, at TV 2 's blandingsøkonomi er ulovlig. Vil I nationalisere stationen? 
Og hvor meget skal danskerne i givet fald betale i ekstra licens?’. 
 
Brian Mikkelsens EU-argument skal have et ord med på vejen. Det er ikke blandingsfinansieringen, 
der er ulovlig. Det er den manglende notifikation. Oppositionen behøver derfor ikke fremskaffe hele 
et statsejet TV 2’s finansiering via statsmidler, men kunne forsat anvende de 1.300 mio. kr., 
virksomheden i 2004 hentede på det kommercielle reklamemarked (Årsrapport 2004, s. 35)1448.  
 
22.13.6. Valg til Folketinget samt nyt regeringsgrundlag 
VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen genvandt regeringsmagten ved Folketingsvalget den 
8. februar 2005. Venstre gik godt nok fire mandater tilbage, men Socialdemokratiet tabte fem og 
var stadigvæk klart mindre end Venstre. De Konservative og Dansk Folkeparti vandt hver to 
mandater, og sikrede dermed et VKO-flertal på 94 mandater. Det hjalp således ikke oppositionen, at 
De Radikale fik en stor sejr med ekstra otte mandater. 
 
Regeringsgrundlaget blev offentliggjort den 17. februar 2005, og det rummede følgende om ‘Et 
fremtidssikret TV 2’: 
 
‘Regeringen ønsker at give TV2 de bedst mulige betingelser for at forblive en stærk public service 
tv-kanal. TV2 skal have mulighed for at indgå strategiske alliancer med andre virksomheder, for at 
skaffe ny kapital og for at blive endnu mere konkurrencedygtig. Regeringen vil frigøre TV2 fra det 
nuværende 100 pct. statslige ejerskab og den delvise licensfinansiering. Regeringen vil sælge 
majoriteten af aktierne i TV2. Herved sikres de bedste muligheder for at finde den mest egnede 
samarbejdspartner. TV2 vil også fremover skulle opfylde meget præcise krav på public service-
området, herunder på nyhedsområdet. Samtidig er der etableret et bodssystem for tilsidesættelse af 

 
1448 Jens Rohde havde den 2. november 2004 på samme ukorrekte måde anført over for Mette Frederiksen, at når 
blandingsfinansieringen var ulovlig, måtte stationen primært skulle finansieres af licensmidler, og på den baggrund 
havde han spurgt, “hvor meget socialdemokraterne er villige til at lade licensen stige” (Morgenavisen Jyllands-Posten). 
Påstanden og spørgsmålet var næsten ordret anført i Politiken samme dag. Begge artikler er skrevet af Rohde selv. 
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disse vilkår. Kravene på nyhedsområdet og bodssystemet skal medvirke til, at der fortsat er en reel 
konkurrence på public service’1449. 
 
22.13.7. Selvpromovering 
Salgsprocessen havde på grund af valg og regeringsdannelse ligget stille i en måneds tid, men nu 
satte de kendte bydere alle segl til for at få en afgørelse, da det forlød, at yderligere udsættelser var 
på tale, jfr. næste afsnit. De gjorde sig til med løfter, trusler, advarsler og benhård 
forretningsstrategi samtidigt med, at de fremhævede deres egne særlige kvaliteter. 
 
MTG havde den 16. februar 2005 præsenteret et flot regnskab med en omsætning på 6,8 mia. SEK 
og et overskud på 654 mio. SEK. Den 1. marts udtalte koncernchef Hans-Holger Albrecht til 
Berlinske Tidende: ‘Vi er sikre på at blive udvalgt til TV 2-salget. […] Ud fra det tilbud vi har 
givet, er jeg meget sikker’. Og bladet fortsatte med at gengive en trussel:  
 
‘Derfor ser [Albrecht] heller ikke grund til at diskutere, hvilke juridiske skridt MTG kan, vil og bør 
tage, såfremt Kulturministeriet skulle finde på at frasortere koncernen før den anden runde, hvor de 
udvalgte selskaber får lov til at komme med et endeligt bud med en forpligtende pris. ’Beløbet for 
TV 2 er naturligvis en vigtig side af sagen. Men en anden lige så vigtig side er det faktum, at TV 2 
er en institution i Danmark. Den har sine ansatte, seere og et stærk brand. Og jeg tror, det er meget 
vigtigt, at regeringen […] er opmærksom på, at det i lige så høj grad gælder om at beskytte TV 2, 
sådan som seerne kender stationen. De kan ikke bare sælge den til hvem som helst. Det værste 
scenario ville jo være, hvis TV 2 blev solgt til et investorfirma, der blot ønsker at malke TV-
stationen og så sælge den igen så hurtigt som muligt’’. 
 
Den 1. marts var også dagen, hvor JP/Politiken kom med sit regnskab, der var det hidtil bedste med 
et overskud før skat på 206 mio. kr. Den administrerende direktør Lars Munch oplyste til 
Berlingske Tidende, at han nu gør klar til at bruge egenkapitalen på 719 mio. kr. til køb af TV 
2/Danmark. Og til Morgenavisen Jyllands-Posten forklarede han: 
 
‘‘Vi vil være den bedste ejer, da vi har en dyb forståelse for, hvad det kræver at levere public 
service på kommercielle vilkår. Det er vores hverdag,’ siger Lars Munch. ‘Desuden har vi i 
partnerskab med Egmont stor indsigt i hele det publicistiske spektrum fra nyheder, debat, baggrund 
og underholdning til film- og tv-produktion.’ ‘Endelig vil vi være en langsigtet ejer i TV 2. Som 
fondsejet virksomhed bliver vores ejerkreds ikke skiftet ud,’ siger koncernchefen i JP/Politikens 
Hus’”. 
 
Egmont fulgte udtalelsen flot op den 11. marts ved også at melde om rekordoverskud på 522 mio. 
kr., og Berlingske Tidende skrev: 
 
‘Med Egmonts rekordregnskab er der i følge koncernen skabt en god platform for nye investeringer 
både i form af ’organisk vækst og opkøb’. En sådan vækstmulighed kommer belejligt i forhold til 
salget og privatiseringen af TV-kanalen TV 2. Egmont-koncernen ejer i forvejen 33,3 pct. af TV 2-
gruppen i Norge og har også et godt øje til den danske pendant. […]. Hvis Egmont skulle gå hen og 
vinde budrunden om TV 2 er koncernens mål, at give TV-kanalen så frie hænder, som muligt. ‘Vi 
ser ikke TV 2, som en mulighed for at få et datterselskab eller for at lave vores egne produktioner. 
Kanalens potentiale er stærkt nok i sig selv. Vores udgangspunkt er, at vi kan bidrage til TV 2s 

 
1449 Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005. 
http://www.stm.dk/publikationer/reggrund05/nye_%20maal_web.pdf 



 1194 

udvikling på bestyrelsesniveau, men ellers lade TV 2 udvikle sig indenfor egne rammer,’ siger 
Steffen Kragh” (den 11. marts 2005). 
 
SBS holdt sig naturligvis heller ikke tilbage. Koncernens årsresultat, der blev offentliggjort den 9. 
marts, viste overskud på 744,2 mio. kr., og chefen Harry Sloan udtalte til Børsen den 16. marts: 
 
‘‘’Vi mener, vi har fortjent at være med i den afsluttende runde, fordi vi har sendt tv i Danmark 
gennem 15 år. I den periode har vi tabt mere end 800 mio. kr., mens vi har opbygget vores kanaler, 
som nu endelig giver et lille driftsoverskud. Vi har betalt vores lærepenge til gavn for det danske tv-
marked, og det, synes jeg, berettiger os til at fremføre vores sag over for staten. Samtidig har vi jo 
fået EU-Kommissionens medhold i, at TV2 spillede urent spil over for os, ved at bruge 
licensmidlerne ulovligt, og det bør tages med i overvejelserne. Endelig har vi med vores radioer og 
nu med Voice TV været meget innovative, og vi har gjort, hvad vi kunne for at promovere dansk 
musik. Så alt i alt mener jeg, vi har bevist vores seriøsitet og berettigelse på det danske 
mediemarked.’ […]. Vi indrømmer, at vi har begået fejl gennem årene. En del af det indhold, vi 
sendte, var vel ikke - det var helt sikkert ikke - af den højeste kvalitet.’ [… Børsens journalist:] Om 
kort tid vil TV2 fremlægge et driftsresultat for 2004 på omkring et rundt nul. Hvorfor købe en tv-
station, der ikke tjener penge? […]. ’TV2 er den mest populære kanal, og investerer meget for at 
bevare sin position. Jeg tror, vi ville gennemgå virksomheden nøje for at finde ud af, hvilken type 
programmer, der er mest effektive i forhold til at nå det brede publikum og samtidig være 
profitable. Men det er sandsynligt, at vi for at kunne bevare markedsandelen må lede efter nye 
måder at tjene pengene på, f.eks. ved at lave flere betalingskanaler ved siden af hovedkanalen - TV2 
Sport, TV2 Film, TV2 Livsstil. Samtidig er der muligheder i radio og internet, som ikke udnyttes i 
dag” (jeg fremhæver). 
 
Altså vel nærmest en strategi, der måtte give Mette Frederiksen kuldegysninger. 
 
22.14 Udsættes processen igen? 
Den 18. februar 2005 havde Kammeradvokaten i fortrolighed modtaget kopi af TvDanmarks 
stævning og sendte den den 21. februar til Kulturministeriets embedsmænd. De havde nu begge 
stævninger, der endnu ikke var offentlig kendt. Til Morgenavisen Jyllands-Posten udtalte Jesper 
Hermansen, at vi nok ville komme et godt stykke ind i marts, før der kunne blive truffet beslutning 
om hvilke af de otte bydere, der gik videre til næste runde: 
 
 ‘‘’Vi har i Kulturministeriet haft god tid til at studere tilbuddene på TV 2, mens valgkampen er 
foregået. Nu skal der så være møde i styregruppen, og herefter skal der laves en indstilling i 
regeringen,’ siger Jesper Hermansen. […]. [Han] venter, at der kan blive behov for et par møder i 
styregruppen, der tæller repræsentanter fra Kultur- og Finansministeriet og statens finansielle 
rådgiver Danske Markets. Herefter skal en indstilling behandles af såvel regeringens 
økonomiudvalg og dens koordinationsudvalg. I det sidste sidder kulturministeren, stats- og 
finansministeren’” (den 21. februar 2005). 
 
Sagskomplekset ligger således endnu kun i ministeriet, styregruppen er ikke inddraget. 
Embedsmændene orienterer i slutningen af februar Kulturminister Brian Mikkelsen om de to nye 



 1195 

sagsanlæg og fortæller, at ‘de nye sager kan udgøre særlige juridiske problemer’. Men endnu 
foreligger ingen indstilling fra styregruppen1450. 
 
22.14.1. Mere udsættelse 
Den 19. marts udkommer Den Europæiske Unions Tidende med TvDanmarks stævning, og den er 
nu offentlig tilgængelig for de opmærksomme. Den 22. marts er Jesper Hermansen igen i bladene 
med en melding, og Berlingske Tidende skiver: 
 
“‘Endnu en gang trækker det ud med salget af TV 2. Den bebudede frasortering blandt de 
oprindelige otte ansøgere, der i december afgav deres første indikative bud, er endnu ikke kommet i 
gang. Ej heller den annoncerede forhandling med de mest kvalificerede er indledt. Og tidligst om et 
par uger ventes det videre forløb at blive afgjort af regeringen. Det var ellers målet, at 
Kulturministeriet inden påske [1451] skulle gå over til anden runde af privatiseringen, men ifølge 
afdelingschef Jesper Hermansen sker der tidligst noget i starten af april. ‘Vi har alle mulige 
drøftelser i styregruppen om, hvordan man skal lave de endelige papirer til regeringen, som dernæst 
skal træffe beslutning om, hvem der skal gå videre til fase to,’ siger Jesper Hermansen”.  
 
Sagen er nu i styregruppen, der har ‘alle mulige drøftelser’. Stævningerne – og derved EU-
problematikken - nævnes ikke over for avisen, men styregruppen må nu kende dem. 
 
Men måske har Information på dette tidspunkt skimtet problemet. Bladet presser Jesper Hermansen: 
 
‘‘’Situationen er, at styregruppen endnu ikke har afsluttet sit arbejde med at lave en indstilling til 
regeringen,’ siger afdelingschef i Kulturministeriet Jesper Hermansen og svarer kort på hvorfor. 
‘Det er den bare ikke, fordi den ikke er færdig med sine drøftelser, og jeg kan ikke fortælle dig 
noget om, hvad disse drøftelser går ud på.’ – Hvornår får vi noget at vide? ‘Det får I at vide, når det 
sker. Det bliver en eller anden gang, når vi glider ind i april, men præcis hvor langt, det ved jeg 
ikke.’ – Hvornår får vi at vide, hvem der er med? ‘Som udgangspunkt ikke før, der er fundet en 
køber. Det er en aftale, vi har med køberne om en fortrolighed om identiteten.’ Så der bliver vel 
næppe den store offentlige debat? ‘Nej, men det er vel heller ikke en offentlig proces at sælge en 
virksomhed. Det er en forretningsmæssig opgave’’’. 
 
Styregruppen arbejder fortsat, og Information kommer så med et af de gætterier, som der 
cirkulerede mange af i mediebranchen på det tidspunkt, og som må have dannet en psykologisk 
ramme også for embedsmændenes arbejde.  
 
“Over for Information forklarer [flere kilder placeret i medieverdenens top], at det bedste bud, der i 
øjeblikket ligger på kulturministerens bord sikkert stammer fra det amerikanske SBS-broadcasting, 
der blandt andet ejer TV-Danmark. Problemet er, at Kulturministeriet i henhold til EU’s regler om 
fri konkurrence har meget svært ved at afvise købere, der på papiret har givet det bedste bud. Men 
samtidig vil det være politisk selvmord for Brian Mikkelsen at skulle fortælle befolkningen, at 
Danmarks mest populære tv-station er solgt til en amerikansk køber, der ejer TV-Danmark” 
(Information den 23. marts 2005). 
 

 
1450 Svar på spørgsmål S 802 (2004-5, 2. samling), stillet den 15. april 2005 af Simon Emil Ammitzbøll, og besvaret den 
27. april 2005. Jeg skal senere forholde mig til, om denne orientering virkeligt har fundet sted (afsnit 22.14.2 og 
22.14.3). 
1451 Påskedag var den 27. marts 2005. 
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Og her i marts orienterer Kulturministeriets embedsmænd løbende Brian Mikkelsen om de nye 
sager og de problemer, de rejser (S 802). 
 
Den 29. marts – tirsdag efter Påske – udkommer Berlingske Tidende med en historie, der over for 
offentligheden antyder de nye sager, og som peger på et helt centralt problem i salgsprocessen: 
nemlig den garanti, staten skal stille over for en køber imod tilbagebetalingskrav. Et punkt, der 
havde været drøftet i regeringens Koordinationsudvalg før offentliggørelse af salgsmaterialet, hvor 
det også var fremhævet (afsnit 22.9.5.4). Bladets oplysninger blev som citathistorie rundsendt 
allerede den 28. marts kl. 23:01 af Ritzau og tidligt på morgenen den 29. marts af 
www.berlingske.dk. Den var derfor kendt, da statsministeren holdt sit ugentlige pressemøde denne 
tirsdag. 
 
Først indholdet af artiklen. 
 
“Nye udløbere af EU-sagen om ulovlig statsstøtte til TV 2 vanskeliggør nu salget af TV 2. 
Kulturministeriet erkender, at fire uafklarede ankesager ved EF-Domstolen giver problemer” – det 
er artiklens indgang. Og den rejser spørgsmålet om, hvad der menes med ‘nye udløbere’? Er det de 
to rekapitaliseringssager, der jo er udløbere af Kommissionens Beslutning om, at TV 2/Danmark 
skulle betale godt en milliard kroner tilbage? Det er usikkert. Kilden er sandsynligvis Jesper 
Hermansen, og han citeres for følgende: 
 
’Der er flere verserende sager, som har betydning for, at salget af TV 2 trækker ud,’ siger 
afdelingschef i Kulturministeriet, Jesper Hermansen til Berlingske Tidende. Han ønsker ikke at gå 
ind i detaljerne om alle årsagerne, men bekræfter, at de uafklarede sager ved EF-Domstolen spiller 
ind. Herunder faren for nye krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte: ‘Det hører med til de 
verserende sager,’ siger han”. 
 
Når det gælder den prekære kompensationsgaranti, havde Berlingske Tidende talt med Morten 
Nissen, der var advokat hos Hammonds i Bruxelles med speciale i konkurrenceret. Han mente, at 
det ikke nytter noget, hvis staten lover den kommende køber af TV 2, at staten nok skal påtage sig 
nye udgifter, hvis EF-Domstolen finder, at TV 2 har modtaget ulovlig statsstøtte ud over det, der 
allerede er blevet fastslået af EU-Kommissionen. 
 
‘‘Hvis staten giver en ny garanti, så vil det sandsynligvis blot være fuldstændig den samme 
problematik en gang til. Det vil være svært at aftale sig fuldstændigt ud af det. Det er højst 
tænkeligt en ny ulovlig statsstøtte,’ siger Morten Nissen til Berlingske Tidende. Han vurderer 
derfor, at staten i stedet for er tvunget til at give den eventuelle køber et nedslag i prisen. ‘Og der vil 
størrelsen være afhængig af, hvor meget du som køber tror på, at det her i sidste ende kommer til at 
betyde. Men det er rigtig mange penge, vi taler om,’ fastslår Morten Nissen”. 
 
22.14.2. Statsministeren træder vande 
På pressekonferencen den 29. marts 2005 spørger flere journalister derfor statsministeren om denne 
problematik. Betyder det, at salget endnu engang skal udskydes? 
 
Børsen referer næste dag svaret således: 
 
”Prisen for TV2 er afgørende, når regeringen inden sommer ventes at sælge tv-stationen i Odense. 
Ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) er prisen vigtigere end overholdelse af tidsplanen, 



 1197 

og dermed signalerer han, at regeringens udsalg af selskaber og aktier fortsat vil have fokus på 
indtægterne. ‘Vi offentliggør aldrig præcise tidsplaner for, hvornår salget finder sted. Det er jo 
aldrig klogt, når man vil have den bedst mulige pris, for det man vil sælge, at udsætte sig selv for en 
bestemt tidsfrist,’ siger Anders Fogh Rasmussen. […] Meldingen skal ikke forstås sådan, at salget 
af TV2 endnu engang er udsat.  […] ‘Regeringen har ingen hensigt om at forsinke processen, og jeg 
er ikke vidende om, at der skulle være uoverstigelige problemer,’ siger statsministeren” (jeg 
fremhæver). 
 
Salget skulle således ligge på ret kurs. 
 
Det er også Poul Nødgaards mening. Han forventer, at Kulturminister Brian Mikkelsen om kort tid 
indsnævrer køberkredsen til tre-fire bydere, som alle lever op til kravene om public service og 
økonomi. “Nogen bliver sure”, når de skilles fra, siger han, og fortsætter: ‘‘Kulturministeren er godt 
klar over, at dem, han lukker ind, skal kunne løse opgaven og være nogen, vi har tillid til’. 
Nødgaard ønsker ikke at vurdere, om køberen skal være kendt eller ukendt, dansk eller udenlandsk. 
Det er kun muligt med indsigt i de konkrete tilbud. “’Vi har overladt det trygt til ministeren og 
eksperterne at afgøre, hvem der kan gå videre til slutfasen,’ siger Nødgaard. Han opfordrer dog 
stærkt regeringen til at få fart i processen. Det er snart tre år siden, at regeringen og Dansk 
Folkeparti besluttede at sælge TV2” (Børsen den 30. marts 2005). 
 
Den 1. april skriver Berlingske.dk, at det i næste uge (dvs. fra den 4. til den 8. april) bliver afgjort 
‘hvem, der reelt skal gå videre og hvem, der skal sorteres fra’. ‘Nu skiller vi fårene fra bukkene’, 
siger Nødgaard. Og Berlingske fortsætter: 
 
”Om forligsparterne – VK-regeringen og Dansk Folkeparti – kan blive enige og tilslutte sig 
indstillingen fra regeringen er derimod ikke givet. ‘Nu får vi se. Vi stiller i hvert fald som 
ufravigeligt krav, at de udvalgte på alle punkter skal kunne leve op til de krav vi stiller. Det gælder 
både økonomi, public service og sikkerhed for, at TV 2 vil blive drevet videre mindst lige så godt 
som før – gerne endnu bedre,’ siger Poul Nødgaard. […] fredag forlød det blandt de otte bydere, at 
blot et par stykker går videre og sandsynligvis højst fire mediekoncerner, hvilket gav anledning til 
nervøsitet blandt enkelte af byderne. ‘Vi står tilbage med et mindre hold. To-tre-fire stykker kunne 
jeg forestille mig,’ siger Dansk Folkepartis medieordfører”. 
 
Om aftenen møder Poul Nødgaard og Brian Mikkelsen tilfældigt hinanden i Det kgl. Teater til en H. 
C. Andersen-festforestilling. Nødgaard spørger, om ministeren vil kontakte ham snarest for at 
orientere ham om, i hvilken retning salgsplanerne er ved at gå. Men ministeren ringer aldrig1452. 
 
Den 2. april udkommer Den Europæiske Unions Tiden med søgsmålsgrundene i Viasats stævning, 
og kort herefter mødes Brian Mikkelsen med sine embedsmænd, der for første gang fortæller ham 
om stævningernes indhold og de mulige konsekvenser1453. Statsministeren skal den 5. april igen 
holde sit ugentlige pressemøde, og det er sandsynligt, at han vil få nye spørgsmål om TV 2-sagen. 
Jesper Hermansen går derfor på opfordring fra Statsministeriet i gang med at forberede udkast til 

 
1452 Berlingske Tidende den 17. april 2005. 
1453 Brian Mikkelsen om hvornår han fik kendskab til alvoren. “Dette skete først efter den 2. april, hvor stævningernes 
hovedindhold var offentliggjort, og i den forbindelse blev jeg orienteret om stævningernes indhold” (brev af 13. april 
2005 til medieordførerne, som  bilag 35 i Kulturudvalget Alm. del, 2004-05 (2. samling). Se dog senere, hvor Brian 
Mikkelsen flytter tidspunktet tilbage til ultimo februar og i løbet af marts måned. 
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nogle gode svar, og den 4. april kl. 14:03 sender han pr. e-mail ‘TV2 – pinde til statsminister’ til 
Søren Frandsen i Statsministeriet til brug for “morgendagens pressebriefing”1454. 
 
Strategien går ud på at vinde tid – tilsyneladende er der stor usikkerhed i Kulturministeriet om, hvad 
der skal gøres.  
 
I et status-afsnit fortælles der om det hidtidige forløb: at det indgår i regeringsgrundlaget at TV 2 
skal privatiseres; at en majoritet af aktierne er sat til salg; at TV 2 i princippet sælges til 
højestbydende, ‘idet en væsentlig forudsætning er, at der kan opnås enighed om en forretningsplan 
for TV 2 samt om statens rettigheder som mindretalsaktionær’; at der den 8. december kom bud fra 
otte interesserede købere; at der er nedsat en styregruppe, der skal vurdere de indkomne bud. Der 
sluttes: 
 
‘Styregruppen har endnu ikke afsluttet sit arbejde’. 
 
Der er også ‘Forslag til svar, hvis statsministeren bliver spurgt om, hvad der sker i forhold til TV 2’: 
 
‘• Jeg afventer foreløbig, at kulturministeren forelægger en indstilling om den videre proces. 
• Jeg er ikke vidende om, præcis hvornår kulturministeren påtænker at gøre dette’. 
 
Statsministeren skal åbenbart ikke vide mere, end det er strengt nødvendigt på det tidspunkt. Svaret 
er skrevet således, at Anders Fogh Rasmussen elegant kan glide uden om kritiske spørgsmål ved at 
henholde sig til, at sagen endnu ikke er landet på hans bord1455. 
 
22.14.3. Beslutning om at udskyde privatiseringen 
Men senere på dagen1456 føler Brian Mikkelsen det nødvendigt at orientere Anders Fogh Rasmussen 
om den virkelige sammenhæng. Om dette fortæller Brian Mikkelsen den 27. april 2005 på et 
spørgsmål fra Simon Emil Amnitzbøll, stillet den 15. april: 
 
‘De to nye retssager, der efter årsskiftet blev anlagt imod EU-Kommissionen vedrørende 
rekapitaliseringsafgørelsen, gav imidlertid anledning til fornyede overvejelser om de juridiske 
usikkerheder. Kulturministeriet blev orienteret af Kammeradvokaten kort efter, at Viasat og 
TvDanmark hhv. den 7. og 20. januar havde anlagt sager ved EF-Domstolen vedrørende 
rekapitaliseringen.  Ministeriet modtog fra Kammeradvokaten underhånden og i fortrolighed 
stævningerne hhv. den 1. februar og 21. februar i år. Mine embedsmænd havde løbende drøftelser 
med Kammeradvokaten herom. Jeg bliver ultimo februar og i løbet af marts måned løbende 
orienteret om, at de nye sager kan udgøre særlige juridiske problemstillinger, men det var først 
efter yderligere drøftelser med statens rådgivere - herunder Kammeradvokaten - af de juridiske 
aspekter og disses sammenhæng med screeningen af byderne, herunder spørgsmålet om manglende 

 
1454 Mail sendt 4. april 2005 14:03 fra Jesper Hermansen til Søren Orlof Frandsen. Emne: TV2 – pinde til statsminister. 
Vedhæftet “Notat til statsministeriet. TV 2-status og talepunkter til eventuel brug for statsministerens ugentlige 
pressemøde tirsdag den 5. april”. J. Nr. 2004-6195-71. LGP. I FM’s arkiv. 
1455 Jeg har ikke fundet noget referat af denne del af pressemødet. Mødet fandt sted, se f. eks. www.politiken.dk den 5. 
april 2005 og http://www.localeyes.dk. Ifølge de klip, Local Eyes har lagt på deres hjemmeside om dette pressemøde, 
blev TV 2-sagen ikke nævnt. Og da Local Eyes ofte bringer klip om TV 2-sagen, ville det nok være sket, hvis det var 
aktuelt.   
1456 Jeg kender ikke det nøjagtige tidspunkt, men det må ligge efter Anders Fogh Rasmussens pressekonference, da 
embedsmændene jo anbefalede Statsministeren at svare, at der ikke forelå en indstilling om den videre proces. 
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ligestilling af disse, at jeg umiddelbart inden jeg drøfter sagen med statsministeren den 5. april får 
forelagt Kammeradvokatens og Danske Markets endelige anbefaling om at udskyde salget på basis 
af den fulde juridiske analyse af de juridiske og salgsøkonomiske konsekvenser af stævningerne. På 
grundlag heraf har jeg drøftelser med mine embedsmænd og herefter træffer jeg sammen med 
statsministeren den endelige beslutning om at udskyde privatiseringen’ (S 802, 2004-05 (2. 
samling), jeg fremhæver). 
 
Anders Fogh Rasmussen og Brian Mikkelsen holder et timelangt møde om aftenen i 
statsministeriet, og her beslutter de at stoppe salgsprocessen1457. Det fortæller de dog ikke 
umiddelbart til ret mange – og slet ikke til forligspartierne og disses medieordførere. 
 
22.14.4. Sager og trusler om sager fra MTG og SBS 
Onsdag den 6. april 2005 var oprindelig afsat til møde i Regeringens Koordinationsudvalg1458, men 
Anders Fogh Rasmussen var i Bruxelles1459. Det forventede møde, hvor den endelig afgørelse af 
hvem af de mulige købere, der skulle gå videre til anden runde, blev derfor udskudt. Endvidere var 
det møde, der var planlagt til den 7. april, hvor de mediepolitiske ordførere skulle få oplysning om 
Koordinationsudvalgets beslutning om procesen, flyttet til fredag den 8. april1460. 
 
Berlingske Tidende, der må havde haft gode kilder, kunne den 6. april oplyse, at beslutningen 
næppe bliver truffet i denne uge, og bladet kobler udskydelsen sammen med de to nye sager om 
rekapitaliseringen. Jeg citerer: 
 
‘Flere centrale kilder oplyser til Berlingske Business, at […] det er de helt nye EU-sager om statens 
økonomiske redning af TV 2 i efteråret, som omtalt i Berlingske Business i går, der er med til at 
vanskeliggøre salget af TV 2. Blandt andet fordi flere af de interesserede TV 2-købere efter sigende 
har taget forbehold herfor i deres bud og direkte krævet, at kommer der nye krav om tilbagebetaling 
af statsstøtte til TV 2, så skal køberen ikke hæfte – men derimod staten. Til gengæld vil man så 
gerne betale væsentligt mere for at få TV 2. Problemet er blot, at lover staten den kommende køber 
at dække et eventuelt nyt krav om tilbagebetaling, ja – så styrer man direkte mod en ny 
statsstøttesag’.  
 
Artiklen er meget tæt på den forklaring på annullering af salgsprocessen, der senere skulle blive den 
officielle. 
 

 
1457 Berlingske Tidende den 17. april 2005 rummer  Lars Abild, Jens Jørgen Madsen og Lea Korsgaards analyse af 
forløbet. Her er datoen for mødet den 6. april. Den 5. april er datoen ifølge Kulturministeriets “Talepunkter til eventuel 
brug for statsministerens ugentlige pressemøde tirsdag d. 12. april”, dateret 11. april 2005: “Efter aftale med 
statsministeren på møde tirsdag d. 5. april 2005 offentliggjorde kulturministeren fredag d. 8. april, at salget af aktier i 
TV 2 udskydes, indtil de verserende sager ved EU-Domstolen er endeligt afklarede”. J. Nr. 2004-6195-74. I FM’s arkiv. 
1458 Berlingske Tidende den 6. april 2005. Onsdag var K-udvalgets normale mødedag. 
1459 Politiken, Urban og Sjællands Tidende den 7. april 2005 om Anders Fogh Rasmussens arbejdsbesøg med møder 
med Kommissionen og Parlamentet i Bruxelles. Den 8. april skulle Statsministeren sammen med kongehuset deltage i 
Pavens begravelse i Rom, der startede kl. 10. 
1460 Flytningen af medieordførermødet er oplyst Kulturministeriets mediekontor i mail til Frands Mortensen. “Mødet 
skulle - ifølge den mødeindkaldelse, som blev udsendt den 8. marts - oprindelig have fundet sted torsdag, den 7. april, 
men blev den 1. april udsat til den 8. april på grund af forhandlinger den 7. april om kommunalreformens udmøntning 
på kulturområdet” (mail af 20. september 2010 11.47.48 GMT+02:00). 
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Onsdag var dagen for Børsens ugentlige ‘Medie-Marked’, og i udgaven for den 6. april manglede 
der ikke påmindelser om de mange sager mod TV 2, der allerede kørte, og nye sager i tilknytning til 
salgsprocessen blev nærmest annonceret. 
 
Først bladets lille oversigt over de eksisterende og kommende sager: 
 
‘TV2-salget er på vej ind i den afsluttende fase, men en række uafklarede sager vil uden tvivl 
komplicere de afsluttende forhandlinger mellem staten og de potentielle ejere: Staten, TV2, SBS og 
MTG har hver for sig anket EU-kommissionens afgørelse om tilbagebetaling af 628 mio. kr., som 
TV2 modtog i uberettiget statsstøtte i årene 1995-2002. Sagen kører ved EF-domstolen. SBS og 
MTG har begge stævnet EU-kommissionen for at få omgjort godkendelsen af statens 
rekapitalisering af TV2. Sagerne kører ved EF-domstolen. SBS har anlagt to sager ved Landsretten 
med krav om erstatninger for den tabte reklameomsætning i forbindelse med, at TV2 har vundet 
markedsandele ved at tilbyde kunderne forskellige rabatter. Sagerne er foreløbig på standby, indtil 
salget er afklaret. Udover det er det overvejende sandsynligt at én eller flere af de bydere, der nu 
bliver sorteret fra, vil anlægge en sag ved EU-kommissionen om ulovlig diskriminering, og MTG 
vil efter al sandsynlighed også anlægge en erstatningssag’. 
 
Men der var måske mere i vente. Bladet løftede et af slørene for MTG’s strategi, hvis selskabet blev 
fravalgt ved overgang til anden runde: 
 
‘MTG har mulighed for at affyre en dobbeltløbet kanon, hvis det svenskejede selskab som ventet 
bliver skilt fra, når TV2-kapløbet går ind i sin afsluttende fase. Først lader selskabet sit meget høje 
ikke-bindende bud sive til medierne for at presse den endelige pris i vejret. Derefter anlægges en 
gigantisk erstatningssag med krav om kompensation for tabt reklameomsætning i de år, hvor TV2 
ifølge EU-kommissionen stjal markedsandele ved at give rabatter på reklamepriserne. Som 
supplement kan MTG, hvis selskabets bud er højere end den endelige købspris, anlægge en EU-sag 
om ulovlig diskriminering’. 
 
Regeringen stod i en vanskelig situation, mente bladet, der næppe selv har fundet på det følgende: 
 
“Men meget tyder på, at det kan blive ualmindeligt svært for staten at slippe af med én af de i 
politisk forstand mindre appetitlige bejlere. Vedholdende rygter fortæller, at den svenske 
mediekoncern MTG, der blandt andet ejer TV3-kanalerne og Viasat, har afgivet et så højt ikke-
bindende bud, at de syv andre blegner i sammenligning. Det ville i givet fald være logisk af flere 
grunde: TV2 har indgået en eksklusivaftale med Canal Digital omkring distributionen af TV2 Zulu 
og TV2 Charlie. De to kanaler er altså i øjeblikket ikke tilgængelige for Viasats satellitkunder. Da 
Zulu og Charlie begge er betalingskanaler, vil de potentielt kunne indbringe Viasat et beløb, MTG 
selv anslår til at være omkring 50 mio. kr. årligt. Tallet er helt givet overdrevet, men det ændrer 
ikke på det faktum, at MTG her har en markant fordel i forhold til de konkurrerende bydere. 
Kommer Zulu og Charlie på Viasat-platformen øges deres penetration, og det vil betyde øget 
annonceindtjening. MTG anslår selv, at den ekstra gevinst kan blive yderlige 50 mio. kr. årligt, men 
20-25 mio. kr. årligt lyder ifølge mediebureauet OMD mere realistisk. Alene på grund af dette 
indtjeningspotentiale kan MTG efter et kvalificeret skøn byde 250-500 mio. kr. højere end 
konkurrenterne. […] MTG har ved flere lejligheder truet med at anlægge en erstatningssag mod 
TV2 for at blive kompenseret for tabt reklameomsætning på TV3. MTG har med andre ord 
mulighed for at gøre livet surt for en ny TV2-ejer i de kommende år, mens selskabet ikke selv løber 
samme risiko. Nu er penge ikke alt, og allerede i det offentligt tilgængelige udbudsmateriale anfører 
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regeringen, at der vil blive lagt vægt på en række andre faktorer end prisen. TV3 har ikke 
demonstreret indlysende talent for eller lyst til at lave nyheder, debat og dybdeborende dokumentar, 
og objektivt set kunne MTG måske frasorteres på det grundlag. Men hvis staten vil af med den 
rigeste byder, må det næsten nødvendigvis ske før den afsluttende fase. Inviteres MTG med til 
forhandlingsbordet, har staten nemlig allerede et meget langt stykke ad vejen anerkendt, at MTG er 
i stand til at opfylde en public service-kontrakt, og det kan derfor blive svært at slippe af med 
selskabet senere i forløbet, uden at det kommer til at fremstå som en rent politisk begrundet og 
dermed diskriminerende eksklusion, der strider mod EU-reglerne. Bliver MTG sat uden for døren 
før sidste time, kan Brian Mikkelsen imidlertid være forvisset om, at alle trick vil blive brugt for at 
lægge gift ud for forhandlingerne med de resterende bydere” (jeg fremhæver). 
 
Pointen er, at kommer MTG med i anden runde, bliver det svært at afvise selskabet. 
 
22.15. Mødet den 8. april 2005 – salgsprocessen annulleres 
22.15.1. Brian Mikkelsens dilemma, Anders Fogh Rasmussens mulighed 
Jeg har ikke kendskab til den argumentation, der på mødet tirsdag aften den 5. april mellem 
statsminister Anders Fogh Rasmussen og kulturminister Brian Mikkelsen førte til beslutningen om 
at stoppe salgsprocessen. Men på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige, vil jeg forsøge at 
formulere det dilemma, som Brian Mikkelsen sandsynligvis stod i, og den position Anders Fogh 
Rasmussen muligvis havde i forhold til salget. 
 
• Brian Mikkelsen ønskede at sælge TV 2/Danmark for at skabe en robust, privat mediesektor i 
Danmark. En dansk køber var derfor at foretrække, og salgsprocessen var tilrettelagt, så regeringen 
havde de optimale muligheder for selv at vælge, hvem der skulle købe. 
 
• Imidlertid hindrede EU’s bestemmelser, at valget kunne ske på grundlag af politiske kriterier som 
f.eks. nationalitet. Der kunne sandsynligvis opstilles visse kvalitative krav til køberen, men prisen 
og økonomisk styrke måtte spille en central rolle. 
 
• Salget af P5 til et selskab, der var kontrolleret af Rupert Murdoch, var en lille mediepolitik 
katastrofe, da det viste sig, at statens kontrol med Sky Radios opfyldelse af public service-kravene 
var alt for svag, og da Sky Radio på ingen måde gav DR seriøs konkurrence på radionyheder, der 
angiveligt var formålet med salget. 
 
• Et salg til de udenlandsk ejede MTG/Viasat eller SBS/TvDanmark, der i årevis indirekte og 
direkte havde omgået dansk medielovgivning, ville ikke være politisk acceptabelt for regeringen og 
da slet ikke efter, at begge selskaber havde anlagt sager imod Danmark ved Retten i Første Instans 
hvortil kom, at TV 2 var blevet tvunget til at betale ca. én milliard kroner tilbage til staten på grund 
af en klage fra TvDanmark. 
 
• De offentlige begrundelser for at privatisere TV 2/Danmark var blevet tyndere og tyndere, især 
efter staten havde besluttet sig for at beholde en betydelig aktiepost i selskabet. Det var efterhånden 
kun uviljen mod licensforhøjelser, der blev ført frem af ministeren. 
 
Kulturministeren ønskede at sælge TV 2/Danmark, men ikke til mindst to af de selskaber, der havde 
budt. Havde Rupert Murdoch budt, da tre. Dilemmaet kunne da være: Enten sælger Brian 
Mikkelsen TV 2/Danmark til nogle, der er politisk uacceptable, eller også sælger Brian Mikkelsen 
ikke TV 2/Danmark, hvad der ikke er politisk acceptabelt for ham. 
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For Anders Fogh Rasmussen var situationen en anden. Han var ikke fortaler for et salg, ja vel 
nærmest imod, jfr. hans meget tidlige skepsis (afsnit 22.1.6), og hans forsøg på en udsættelse i 
januar 2005 (afsnit 22.9.6). For ham var en betydelig statslig indtægt et plus ved salget, da den 
kunne anvendes til at finansiere projekter, der ellers ville have krævet besparelser eller brud på 
skattestoppet (jfr. Kristian Thulesen Dahls udsagn senere i afsnit 22.17.2 og hans egen fremhævelse 
af indtægten som begrundelse for et salg afsnit 22.14.2). Men han kunne ikke være uvidende om, at 
selve salget ikke var populært ifølge meningsmålingerne, så hvis prisen ikke var høj, var et salg 
ikke umiddelbart attraktivt. I det første regeringsgrundlag var privatiseringen ikke med. I næste 
omgang ved det supplerende regeringsgrundlag var privatiseringen aftalt mellem VK-regeringen og 
det nu nødvendige støtteparti, Dansk Folkeparti, så det ville have været påfaldende, hvis det ikke 
stod på listen. Og i VK-regeringens regeringsgrundlag II, var salgsprocessen i gang og derfor 
naturligvis nævnt. Brian Mikkelsen og Jens Rohde havde slået så meget på tromme for projektet og 
var kravlet så højt op i træerne, at de ikke kunne kommanderes ned. Men kom projektet i uføre, 
havde statsministeren en mulighed for at udsætte det. De nye retssager var for ham måske en 
kærkommen lejlighed. 
 
22.15.2. Dagorden den 8. april 2005 
Den 7. april 2005 var der ikke meget i medierne om TV 2-sagen – Børsen gentog nogle af truslerne 
mod salget - men i Kulturministeriet var der travlhed. Næste dags pressestrategi,  
pressemeddelelsen samt breve til byderne skulle forberedes. Der var desuden indkaldt til årets første 
medieordførermøde næste dag, den 8. april, og dagsordenen, der var udsendt allerede den 8. marts 
2005 – dvs. længe før aftenmødet mellem Anders Fogh Rasmussen og Brian Mikkelsen -   
rummede tunge emner og så således ud: 
 
“1. Status for gennemførelse af medieaftalen 
2. Status for privatisering af TV 2/DANMARK A/S 
3. Fortsat drøftelse af evt. replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet 
4. Jordbaseret, analogt tv: Analog slukke-dato 
5. Etablering af en pulje til public service-forskning. 
6. Evt.”. 
 
Det udsendte mødemateriale indeholdt ikke materiale vedrørende dagsordenens punkt 2 om 
privatisering af TV 21461. 
 
22.15.3. Selve mødet 
Mødet foregik i Kulturministeriet mellem kl. 12 og 14. Deltagerne var de mediepolitiske ordførere 
Poul Nødgaard, Peter Skaarup, Louise Frevert fra Dansk Folkeparti. Jens Rohde og Ellen Trane 
Nørby fra Venstre, samt Carina Christensen og Jakob Axel Nielsen fra Det konservative Folkeparti. 
Desuden ministeren og embedsmænd fra Kulturministeriet. 
 
Dagsordenen blev holdt1462. Under punkt to meddelte Kulturminister Brian Mikkelsen ganske kort, 
at regeringen havde besluttet at udskyde salget af TV 2/Danmark. Baggrunden var den rådgivning, 

 
1461 Dagsorden og oplysning om manglende materiale fra mediekontorets tidligere nævnte mail. 
1462 Mødets forløb en beskrevet på grundlag af Frands Mortensens samtaler med tre mødedeltagere, Jakob Axel Nielsen 
(den 17. september 2010 i Ålborg), Jens Rohde (den 10. januar 2011 i Viborg) og Brian Mikkelsen (den 01. februar 
2012 i Folketinget). 
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Kammeradvokaten og Danske Markets havde givet regeringen, og årsagen var den usikkerhed, de 
nye retssager ved Retten i Første Instans medførte.  
 
Oplysningen kom som en bombe, og mødedeltagerne var meget overraskede. De troede jo, at de 
skulle få oplyst hvem af de otte bydere, der skulle gå videre til næste runde. Der var ingen 
diskussion eller drøftelse af meddelelsen, da ministeren straks gik videre i dagsordenen. Efter mødet 
gik de mediepolitiske ordførere over kanalen til Folketinget, hvor pressefolkene ventede. Nyheden 
havde spredt sig hurtigt. 
 
22.15.4. Pressemeddelelse og splittelse 
Berlingske Tidendes nettjeneste havde historien kl. 12:431463 og en times tid efter kom den officielle 
pressemeddelelse fra ministeriet1464. Heri udtalte Brian Mikkelsen: 
 
“Salget af TV 2-aktierne er fortsat en højt prioriteret sag for regeringen. Men det er desværre ikke 
økonomisk forsvarligt af regeringen at gennemføre et salg på nuværende tidspunkt. Siden vi 
annoncerede salget i oktober sidste år, har vi måttet konstatere, at den økonomiske usikkerhed er 
blevet væsentligt øget som følge af nye sager, der vedrører TV 2’s økonomiske fundament. 
Samtidig er det vores rådgiveres vurdering, at vi ikke vil kunne sikre en køber af TV 2 en 
tilstrækkelig håndfast afskærmning mod disse usikkerheder. På den baggrund er der ikke udsigt til, 
at salgsprocessen vil kunne gennemføres til en pris og på vilkår, der er tilfredsstillende for staten. 
Vi er derfor efter anbefaling fra Kammeradvokaten kommet til den konklusion, at salget af TV 2 må 
udskydes, indtil disse sager er afgjort”.  
 
På Christiansborg afkrævede journalisterne svar fra medieordførerne, da ministeren gemte sig bag 
pressemeddelelsen. Jens Rohde har altid været klar med en hurtig og frisk bemærkning, men dette 
tog alligevel fusen på ham. “Hvad skal jeg sige? Boller fra Kohberg!” var hans spontane 
kommentar1465, da Morgenavisen Jyllands-Posten bad om hans vurdering af situationen. Senere 
sagde han: 
 
 ‘‘’Jeg må tage regeringens beslutning til efterretning. Men jeg har på stående fod svært ved at 
gennemskue, om jeg er enig i beslutningen, da jeg ikke har haft lejlighed til at nærlæse afgørelsen. 
[…] Under alle omstændigheder er der risici forbundet med, at regeringen udskyder salget. Til dem, 
der ønsker, at TV 2 ikke bliver solgt, siger man jo: I kan bare lægge sag an, så kommer der ikke et 
salg,’ siger Jens Rohde. ‘Men lige så vigtigt er det, at TV 2 risikerer at sakke bagud i forhold til 
andre tv-kanaler, da man ikke får tilført ekstra kapital fra en privat ejer,’ siger Venstres politiske 
ordfører” (www.JP.dk den 8. april 2005). Og Berlingeren skrev næste dag, at “Venstres 
medieordfører, Jens Rohde, anklager […] regeringen for at have skudt sig selv i foden ved at 
indstille salget, som han nu tvivler på nogensinde gennemføres”. 
 
Heller ikke Dansk Folkeparti var tilfreds med aflysningen: 
 

 
1463 På det tidspunkt var mødet ikke slut. En mødedeltager har sandsynligvis via SMS orienteret en journalist på 
Berlingske Tidende. Bladet havde som nævnt meget gode kilder tæt på begivenhederne. DR.dk havde historien kl. 
13:00. 
1464 “Regeringen udskyder salget af TV2”. Pressemeddelelse fra Kulturministeriet, 01:36 PM CEST. I FM’s arkiv. 
Pressemeddelelsen findes også på Kulturministeriets hjemmeside: http://kum.dk/Nyheder-og-
Presse/Pressemeddelelser/2005/?offset=101.  
1465 Rohde gentager her teksten i en ældre, morsom reklame for Kohbergs boller. For en analyse af den, se Stigel 2008, 
s. 8. 
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“‘Det er en meget kedelig afslutning på et meget langt og besværligt forløb, og vi har i Dansk 
Folkeparti behov for at komme dybere ned i denne sag. Vi skal have en række seriøse svar på, 
hvorfor kæden hopper af netop nu,’ siger Peter Skaarup. ‘For det kan da ikke passe, at regeringen 
med sine rådgivere bliver overrasket over, at der bliver rejst nye sager. Det er jo sket før, og det 
burde regeringen umiddelbart have været forberedt på,’ mener Peter Skaarup” (www.jp.dk den 8. 
april 2005). 
 
Altså en klar splittelse blandt VKO-partierne. 
 
22.15.5. De kendte byderes umiddelbare reaktion 
“Vi er skuffede, overraskede og frustrerede”. Sådan opsamlede www.politiken.dk reaktion fra de 
kendte bydere den 8. april 2005 om eftermiddagen. Koncerndirektør Lasse Bolander fra Berlingske 
Tidende udtalte til www.dr.dk kl. 16:38, at “vi er selvfølgelig meget skuffede i dag over, at 
processen er blevet stoppet. Det er klart, at vi hele tiden har været meget interesseret i TV 2, fordi vi 
synes, at det er en meget interessant virksomhed og forretning”. Og til www.politiken.dk beklagede 
han, at der nu ville gå endnu længere tid, hvor de største tv-stationer var kontrolleret af staten og 
tilføjede: ‘‘Vi kan ikke gøre andet end at tage regeringens beslutning til efterretning. Vi har intet 
imod at tage en forretningsmæssig risiko ved TV 2 - for eksempel at annoncemarkedet kan svigte. 
Men vi ønsker ikke at påtage os den juridiske risiko, de ligger i de uafklarede retssager”. 
 
JP/Politiken havde som sagt budt sammen med Egmont, og her var reaktionen meget afdæmpet, 
nærmest imødekommende, hvad jeg skal vende tilbage til. Direktør Lars Henrik Munch fra 
JP/Politikens Hus sagde, at koncernens interesse for TV 2 er intakt, såfremt betingelserne er de 
rette. ‘Vi er overbeviste om, at regeringen har gode grunde til at udskyde salget’ (www.politiken.dk 
den 8. april). Og i Morgenavisen Jyllands-Posten udtalte han den 9. april: ‘Men vi anerkender 
regeringens beslutning og har tillid til, at der ligger gode grunde bag beslutningen.’  
 
Hverken SBS/TvDanmark eller Viasat/MGT havde forståelse for udsættelsen. Lars Kaspersen, 
informationschef i SBS Broadcasting, sagde: ‘Vi er overraskede. Det var kendt, allerede da 
regeringen satte TV 2 til salg, at der var en række sagsanlæg og dermed usikkerhed om tv-
stationens økonomi. Derfor undrer vi os meget over, at processen nu kuldsejler. Vi håber, at 
regeringen er bedre forberedt, når salget engang genoptages’ (politiken.dk den 8. april). 
 
Og Jørgen Madsen fra MTG var mere hårdtslående i sin umiddelbare kommentar, der afviste 
regeringens begrundelse af stoppet, nemlig usikkerheden omkring de nye sager: 
 
“’TV 2 er en fantastisk god tv-station. Men der er et stort behov for en kapitalstærk ejer, der i de 
kommende år kan sikre en langt større indtjening end hidtil og dermed fastholde en høj 
programkvalitet,’ siger adm. direktør i MTG i Danmark, Jørgen Madsen. Selv om regeringen som 
forklaring på aflysningen af salget peger på de retssager om ulovlig statsstøtte og rekapitalisering, 
som bl.a. MTG har rejst i EU-regi, afviser Jørgen Madsen, at MTG burde have handlet anderledes. 
‘Regeringens argumentation holder ikke. De første retssager om ulovlig statsstøtte verserede 
allerede, da vi i efteråret meldte os med et bud. I begyndelsen af 2005 rejste vi så sagen i EU om 
rekapitaliseringen af TV 2, som vi mente var ulovlig, da den jo ligeledes handlede om, at staten gav 
ulovlig støtte til TV 2’” (Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. april 2005) 
 
22.15.6. “Det er en sejr!” 
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Om aftenen fik Brian Mikkelsen mulighed for at forklare beslutningen i direkte indslag i både DR’s 
TV-Avis kl. 18.30 og i TV 2’s Nyhederne kl. 19. 
 
TV-Avisen starter indslag seks, der blev sendt 18:39, med et kort interview med Asger Aamund, 
formand for TV 3/Danmark, der mente, at beslutningen var en politisk tabersag for regeringen. 
Herefter citerer jeg:1466  
 
“LJ: En politisk tabersag for regeringen, siger Asger Aamund her. Godaften og velkommen Brian 
Mikkelsen, hvad siger du til det? 
BM: Der er ikke noget hokuspokus i den sag. Vi har foretaget en vurdering og fundet ud af, at fordi 
vi har alle de retssager kørende, ved EF-Domstolen – senest er der kommet to nye til – anlagt af to 
af byderne, nemlig TV3 og TvDanmark – så er der for stor risiko for, at staten sælger for billigt, og 
derfor er det ansvarligt over for skatteborgerne, og derfor er det er ansvarligt over for statens 
interesser, at vi putter salget på en pauseknap, og så sælger vi TV 2, når sagerne ved EF-Domstolen 
er afsluttet. 
DR: Men vidste I ikke, at der var de her EF-sager, dengang I gik ud og sagde, at I ville sælge den? 
BM: Nej. Vi havde de fire statsstøttesager, som jo kom sig af, som de fleste vil huske, at TV 2 
måtte betale en masse penge tilbage til staten, men så er der kommet to nye sager om 
rekapitalisering. 
DR:  Så I kendte ikke alle sagerne, men I kendte nogle af dem? 
BM: Ja, men de sager, der vælter læsset, så at sige, til sidst, det er de sager, der betyder, at TV 2 i 
sidste ende kan gå konkurs, det vil sige, at hvis man ikke godkender, at TV 2 bliver rekapitaliseret, 
så... 
LJ: Men så har Asger Aamund jo ret, det er en tabersag for regeringen. 
BM: Nej, det er nemlig en vindersag, fordi vi vil prøve på at tilføre TV 2 nogle flere ressourcer og 
en ejer, som ved hvordan man driver TV 2, - det gør vi jo ikke som kulturministerium -,  og derfor 
er målet stadigvæk at privatisere TV 2, men vi bliver nødt til at være ansvarlig over for statens 
ressourcer og ikke sælge for billigt, og derfor kom der et råd fra Kammeradvokaten om ikke at 
sælge nu. 
LJ: Men hvordan kan det være en vindersag for regeringen, når I har været så længe undervejs? 
BM: Jamen vi er jo så stødt imod, at der er en masse firmaer, TvDanmark og TV3 specielt, som har 
anlagt den ene sag efter den anden, og der bliver man nødt til at vente på, at domstolen træffer deres 
afgørelse, og det må vi vente på nu her, og når de så har truffet deres afgørelse, så bliver TV 2 solgt 
til glæde for os alle sammen, for så kommer der nogen ind, der ved hvordan man driver en tv-
station, som kan købe rettigheder, og det vil forhåbentlig betyder, at TV 2 bliver endnu bedre, end 
det er i dag,  men der er ingen ændring, vil jeg gerne understrege, fra TV 2 i dag til i morgen. 
LJ: Inden I gik til valg og dannede regering i 2001, da lovede I at der ville gå hundrede dage før TV 
2 var solgt. Hvor mange dage er der gået nu? 
BM: Det er en misforståelse. Der er ikke nogen fra regeringen, der nogensinde har lovet det. Men 
det vi sagde, det var, at vi ville prøve at sælge TV 2 så hurtigt som muligt. 
LJ: Det fremgår ellers af at denne her artikel [tager et stort stykke papir frem og viser BM det] at I 
siger, at der ville gå hundrede dage... 
BM: Men den har vi også korrigeret af flere omgange. Det er jeg ked af, men det er OK [1467]. Det, 
det handler om, det er, at vi meget gerne ville have solgt TV 2 hurtigere. Men vi er jo stødt hovedet 

 
1466 Ordret udskrift fra Statens Mediesamlings båndkopi. Studieværten, Lene Johansen = LJ, Brian Mikkelsen = BM. 
Indslaget starter 18:39:11.  
1467 Se afsnit 22.1.4. 
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mod muren i forhold til nogle domstolssager, som TvDanmark og TV 3 har anlagt. Vi vil stadigvæk 
godt sælge TV 2, fordi vi mener, at TV 2 har brug for en ejer, der ved hvordan man driver tv. 
LJ: Men det jeg så vil fortælle dig, det er, at der er gået 1.510 dage, og det jeg så godt vil spørge dig 
om på vores kollega og konkurrents vegne, det er, at nu har TV 2 jo mistet licenspenge over en 
periode, fordi de gik ud fra, at de skulle ud og blive privatiseret. Hvad vil du gøre for dem nu? 
BM: Det betyder, at du og jeg har sparet noget licens, til glæde for os alle sammen. 
LJ: Men hvad vil du gøre i forhold til den periode, hvor de står uden nogen ny ejer? 
BM: Nu sparer vi som danskere bl.a. at betale licens til TV 2 som følge af, at vi ville have 
privatiseret TV 2, men jeg har haft et møde med TV 2’s ledelse i dag, bestyrelsesformanden og 
direktionen, og vi har besluttet os for at fortsætte det gode arbejde TV 2 udfører, det er jo blevet en 
fremragende kanal, som danskerne elsker at se, men der er ikke nogen ændring i den måde TV 2 
bliver drevet på i morgen, i forhold til i dag. 
LJ: Så de får ikke tilført nogle ekstra ressourcer i den periode, der går, før de bliver solgt? 
BM: Det vil vi vurdere, det ser ikke ud til, at der er behov for noget. Hvis der bliver behov for det, 
så vil vi være positiv over for det. Fordi danskerne skal beholde en af deres favoritstationer, og det 
vil der ikke ske nogle ændringer i, der vil være det samme programindhold, samme ledelse, samme 
medarbejdere. Så det vil fortsætte som hidtil. 
LJ: Tak skal du have fordi du kom”. 
 
Nyhederne kl. 19 på TV 2 starter med et båndet interview med Peter Skaarup1468: 
 
“[Skaarup i en af Folketingets gange:] Jeg må nok sige, at det er overraskende at få at vide, at nu 
bliver salget udskudt i to år, og det man må spørge sig selv, det er jo, hvad er det, der er sket. Altså, 
det stod i regeringens grundlag for nylig, at man ville sælge TV 2, og lige pludselig nu her får vi så 
at vide, at det vil man ikke alligevel.  
[…]  Det spørgsmål man må stille sig efter det, der er sket i dag, det er om regeringen virkeligt vil 
sælge TV 2. Fordi hvis man lader sig dirigere af, hvad EU beslutter sig for på dether område, så kan 
man vente mange år. 
[Herefter klip til Brian Mikkelsen tidligere på dagen:] 
BM: Så om nogen har jeg kæmpe for, at TV 2 skal privatiseres. 
[Journalist:] Så må det også være noget af et nederlag for dig? 
[BM] Nej det er en sejr, at vi nu ser frem, som regeringen siger, nu bliver vi nødt til at tage hensyn 
til skatteborgernes penge. 
[Tilbage til Skaarup:] Det er et nederlag for alle dem, der vil TV 2 det godt. 
[Journalist:] Brian Mikkelsen omtaler det jo selv som en sejr. 
[Skaarup med lille smil] (pause). Det tror jeg, han er den eneste, der gør. 
[Direkte – BM i København, i starten krampagtigt smilende, senere næsten munter. Studievært i 
Odense er Jes Dorph-Petersen (JDP)] 
JDP: Ja, Peter Skaarup kan ikke helt forstå det, Brian Mikkelsen, det kan jeg måske heller ikke, at 
det er en sejr, at der går så meget ærtesuppe i det her, at I ikke kan finde ud af, hvordan vi bliver 
solgt. Hvorfor er det en sejr? 
BM: Fordi vi har mod og mandshjerte nok til at sige, at vi sætter denher proces på en pauseknap, af 
hensyn til skatteborgerne, af hensyn til samfundet.  Man kan sådan sige. Rådgivningen fra 
Kammeradvokaten og vores andre rådgivere er jo, at sige. Fordi der er enkelte sager ved EF-
domstolen, … de fire statsstøttesager og så er der to sager om rekapitalisering, så vil det presse 

 
1468 Igen ordret udskrift af båndkopi fra Statens Mediesamling. Indslaget starter 07:10 inde i udsendelsen. 
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prisen så meget i bund, at vi ikke får den reelle pris for TV 2. Altså selvom … årsagen til, at det så 
er en sejr, det er fordi, vi vil privatisere TV 2, af hensyn til TV 2 selv. 
JDP: Men når det nu er så besværligt, og sagerne ligger i bunker nede i EU, og vi ved ikke engang, 
hvordan de ender, hvorfor kan vi så ikke bare fortsætte som nu, det går jo faktisk meget godt for os. 
BM: Fordi din egen ledelse gerne vil ha’, at vi privatiserer TV 2. Din egen ledelse siger jo også, at 
TV 2 har brug for en ejer, som ved, hvordan man driver en tv-station, det gør jeg ikke som 
kulturminister, det gør Kulturministeriet ikke, det gør staten ikke, vi skal have nogen ind, der ved 
hvordan, man driver TV 2 fremad, nogen som kan tilføre noget økonomi, noget ekspertise til TV 2, 
nogen som kan være med til at tilføre TV 2 nogle rettigheder på sportsområder, filmområdet og så 
videre, så derfor er målet for regeringen stadigvæk at privatisere TV 2. Nu er det blot sat på en 
pauseknap. 
JDP: Og hvor længe skal dem pauseknap være … være trykket på, hvad tror du? 
BM: Ja, det må afhænge af de sager, der er ved EF-Domstolen, der er seks sager, som 
konkurrenterne til TV 2 har været med til at anlægge. Det er i øvrigt også byderne på TV 2, og der 
må EF-Domstolen jo tager den tid, det nu engang ta’r, og når de sager er afsluttet, bliver TV 2 solgt 
til gavn for TV 2 og forhåbentlig også til gavn for os alle sammen som seere. 
JDP: Kan du, Brian Mikkelsen, kan du love, at du opfylder dether løfte, som jo var højt prioriteret 
på jeres …, på jeres valg-top-ti, at TV 2 bliver solgt før eller siden? 
BM: Jamen det kommer an på EF-Domstolen, vi bliver nødt til at tænke på skatteborgernes penge, 
vi er også nødt til at tænke på statens interesser, og TV 2’s interesser. 
JDP: Siger du nu, at hvis deher sager går jer imod, så bliver vi måske aldrig solgt? 
BM: Nej, det er meget mere kompliceret end som så. Problemet er, at hvis man taber alle sagerne, 
så kan TV 2 risikere at gå konkurs, og derfor kan vi ikke sælge TV 2 nu, fordi så risikerer vi kæmpe 
erstatningssager. 
JDP: Så det er, så det er ikke sikkert, at TV 2 nogensinde bliver solgt? 
BM:  Det kommer an på hvordan EF-Domstolens kendelser er. Vi vil stadigvæk godt privatisere TV 
2 af hensyn til seerne … 
JDP: Du kan ikke love, at TV 2 bliver privatiseret en dag. 
BM: Nej, jeg bestemmer jo ikke helt, hvad dommerne beslutter sig til i Domstolen. Men det 
kommer an på Domstolens kendelser. Indtil videre kører TV 2 glimrende, I gør et det rigtigt godt, 
og det vil I også fortsætte med at gøre. Jeg har haft et møde med TV 2’s ledelse i dag, og det 
kommer til at køre, som det hidtil har gjort. 
JDP: Brian Mikkelsen, tak skal du have’”. 
 
Salgsprocessen stoppes, fordi de to nye sager angående rekapitalisering vil presse prisen i bund - 
under den reelle pris. En lav pris er ikke acceptabel for regeringen, for samfundet og for 
skatteborgerne. Salget er ikke opgivet, det er udsat til EU-sagerne er afsluttet. 
 
22.16. Reaktioner på aflysning af salget 
Jeg skal nu fortælle om de væsentligste reaktioner på aflysningen, og det er ikke let. Situationen var 
kaotisk, forligspartierne indbyrdes uenige, og ministeren skiftede forklaringer hen ad vejen.  
Reaktionerne forsøger jeg at samle i temaer, der imidlertid blandede sig med hinanden de 
efterfølgende dage, ja uger. Første tema er de officielle begrundelser. Andet tema er spørgsmålet 
om, hvornår nogen fik at vide, at de nye sager skabte problemer. Tredje tema er buddenes størrelse 
og tavshedspligten. Fjerde tema er privatiseringens nødvendighed. Til sidst redegør jeg for nogle af 
dagbladenes officielle meninger. 
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Men først en lille kommentar til, hvad der egentlig var sket. Var der pause i salgsprocessen, eller 
var den reelt stoppet og droppet? 
 
22.16.1. Pause elle stop? 
Det er fremgået af det, Brian Mikkelsen sagde i fjernsynet, at han mente, at der var tale om en 
pause, dvs. at sagen senere ville løbe videre. ‘Salget er sat på en pauseknap’, som Brian Mikkelsen 
udtalte det med en ny sproglig vending. 
 
Nogle mente, at det modsatte var tilfældet. Administrerende direktør i TvDanmark, Henrik Ravn, 
fortalte, at salget var ‘aflyst’, med henvisning til det brev på engelsk, som han i går modtog fra 
Kulturministeriet’ (Berlingske Tidende den 9. april 2005).  Afdelingschef i Kulturministeriet Jesper 
Hermansen sagde til Politiken om retssagerne: ‘Vi forventer, at sagerne er færdige om to år. 
Derefter skal hele salgsprocessen begynde forfra med et nyt udbud, hvor alle er velkomne til at 
byde’ (den 9. april 2005).  Og Brian Mikkelsen fastholdt sit oprindelige standpunkt den 15. april: 
‘TV 2-privatiseringen er jo ikke afblæst, den er blot udskudt. Vi er altså fortsat i en salgssituation, 
og det vil være meget usædvanligt og uhensigtsmæssigt for en kommende salgsproces - for ikke at 
sige forretningsmæssigt uforsvarligt - hvis pris og andre betingelser i de nu modtagne bud kom til 
kendskab for en fremtidig byder’ (Politiken). Men TvDanmarks pressechef Lars Kaspersen havde 
den 11. april sagt:  ‘Vi er klar, når regeringen er klar, men det er jo kun for sjov, hvis man 
opretholder sit tilbud. Når stationen atter kommer til salg, så vil der under alle omstændigheder 
komme en ny udbudsrunde’ (Ritzau 16:47).  
 
22.16.2. De officielle begrundelser 
Både i tv og i den første pressemeddelelse var begrundelsen, at et salg nu ville medføre en lav pris. 
Og prisen blev lav, fordi byderne ifølge ministeren havde forlangt en garanti for, at de ikke kom til 
at hænge på et tilbagebetalingskrav på grund af ulovlig statsstøtte til TV 2. 
 
Brian Mikkelsen fortalte i Berlingske Tidende den 9. april: ‘Samtlige otte mediekoncerner og 
købskonsortier, har nemlig i deres bud krævet og haft som præmis, at de skulle holdes skadesløse af 
staten, hvis sagsøgerne vandt EU-sagerne, oplyser ministeren.’Men det har vi ikke kunnet give en 
garanti for. Det har rykket ved forudsætningerne,’ siger Brian Mikkelsen’. 
 
Men flere statsstøtteeksperter mente, at det var usandsynligt, at staten virkeligt 
havde troet, at en sådan garanti kunne stilles. Børsen skrev den 12. april 2005: 
 
“Tre eksperter afviser Kulturminister Brian Mikkelsens (K) forklaringer på udsættelsen af TV2-
salget. Ifølge ministeren udsættes salget på grund af usikkerhed om, hvorvidt EU-Kommissionen vil 
tillade, at man friholder køber for eventuelle tab i forbindelse med en stribe anlagte retssager. Men 
ifølge EU-eksperter har juristerne i regeringsmaskinen helt sikkert haft den viden i årevis, fordi den 
har været yderst aktuel i andre danske brølere om statsstøtte og salg af offentlige virksomheder. En 
sikring mod tab ved disse sager kan ikke gives, fordi det blot vil være ny, ulovlig statsstøtte. […] 
‘Det er ret selvfølgeligt. Er der givet ulovlig statsstøtte, kan man ikke komme og give kompensation 
bagefter,’ siger Asger Petersen, der er konsulent i statsstøttesager hos det amerikanske advokatfirma 
Cleary Gottlieb Steen og Hamilton i Bruxelles. Han ved om nogen, hvad han taler om, fordi han i 
mange år var øverste ansvarlige i netop EU-Kommissionens statsstøtteenhed med titel af 
vicegeneraldirektør. Han går så langt som til at kalde disse regler for statsstøtterettens ABC, fordi 
en sådan mulighed vil kunne åbne porten for en omgåelse af reglerne”.  
 



 1209 

Senere i artiklen bakkes han op af Peter Vesterdorf og Morten Nissen fra det europæiske 
advokatselskab Hammonds. 
 
Men oplysningen om, at alle bydere som betingelse for købet havde krævet kompensationsgaranti, 
holdt ikke længe som begrundelse. Byderne havde dog vanskeligt ved at udtale sig direkte om 
forholdet, da der var sat en bøde på 20 mio. kr., hvis de omtalte indholdet af deres bud1469. Men til 
Politiken sagde MTG’s Jørgen Madsen:  ‘Vi bød, vel vidende at der kører en række sager ved EF-
domstolen. Hvis en virksomhed, der er til salg, er involveret i retssager, så er det jo helt normalt, at 
man fastsætter sit bud ud fra den risiko, der er forbundet med sagerne. Det har vi også gjort. Vi 
synes selv, vi har givet et meget flot bud, når man tager usikkerheden om TV 2's økonomi i 
betragtning’ (den 9. april 2005).  
 
Og Lars Kaspersen fra TvDanmark udtalte sig ligeledes forsigtigt, men dog tydeligt. Han blev 
spurgt af Information: 
 
“ – Er det så ikke lidt ironisk, at det er jeres skyld, at salget er kuldsejlet? 
‘Det er ikke vores skyld. Det siger man, fordi nogen mener, at døden skal have en årsag,’ siger Lars 
Kaspersen og antyder, at den egentlige årsag til et udskudt salg er, at staten selv vil bestemme, 
hvem den vil sælge til uanset, hvem der måtte indgive det bedste tilbud. Og denne køber ville købe 
under de verserende sager. ‘Jeg vælger at holde mit gæt på, hvad den virkelige årsag til udskydelsen 
er for mig selv. Jeg kan kun konstatere, at vi gerne vil købe, og det var der åbenbart andre, der ikke 
ville [han sigter sandsynligvis JP/Politiken-Egmont], og så ville man pludselig ikke sælge,’ siger 
Lars Kaspersen” (den 11. april 2005). 
 
Kulturministeriet trak selv noget i land i en ny pressemeddelelse om salget den 11. april1470. Heri 
står der: 
 
“Der er efterlyst en nærmere begrundelse for udskydelse af salget af TV 2/DANMARK A/S. […] 
Det er naturligvis det klare udgangspunkt og forventning, at den rekapitalisering af TV 2, som 
staten har gennemført, og som Kommissionen har godkendt i en formel beslutning, er lovlig og står 
ved magt. Men teoretisk set har de to nye retssager ført et nyt principielt aspekt ind i EU-
retssagskomplekset om TV 2, som i et worst-case-scenarie kan indeholde nogle potentielt meget 
store udfordringer for TV 2's ejere. Sådanne risici vil byderne på TV 2 selvsagt generelt kræve at få 
garantier imod, og i fravær heraf må de forventes at lade risiciene medføre et betydeligt nedslag i 
prisen, hvis de overhovedet fortsat måtte ønske at købe et TV 2 på de betingelser. 
Kammeradvokaten har meddelt Kulturministeriet, at det på baggrund af de løbende drøftelser med 
Kommissionen ikke vurderes at være muligt at få Kommissionen til at godkende, at den danske stat 
udsteder garantier, der sikrer køberne mod de særlige risici, som sagerne mod 
rekapitaliseringsbeslutningen udgør. Købernes - ikke uforståelige - krav herom vil altså ikke kunne 
opfyldes. Beslutningen om at udskyde salget af TV2 er baseret på Danske Markets oplysning i den 
afleverede analyse af de indkomne tilbud om, at en gennemgående betingelse for købernes bud har 
været en friholdelse gældende blandt andet verserende sager ved EF-Domstolen” (jeg fremhæver). 
 
Altså et ‘generelt’ krav, ikke et krav fra alle; og en ‘gennemgående’ betingelse, ikke en betingelse 
fra alle. Var det en rigtig tolkning? Berlingske Tidende forsøgte at opspore årsagen til den sproglige 

 
1469 Politiken den 14. april og Ritzau den 15. april 19:53. 
1470 Optrykt på www.berlingske.dk kl. 14:30 den 11. april 2005. Se http://www.berlingske.dk/kultur/dokumentation-
kulturministeriets-notat-om-tv-2-salget. 
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forsigtighed, og spurgte derfor Danske Markets, der havde gennemgået alle buddene, om det var 
rigtigt, som ministeren sagde, at alle otte bydere havde haft som præmis, at de skulle holdes 
skadesløse:  
 
“[…] Danske Markets Corporate Finance, der har modtaget og behandlet alle otte købstilbud, kan 
ikke skrive under på det billede. ‘Vi har ikke udtalt, det han har sagt. Det jeg kan bekræfte er, at det 
generelle billede var, at der blev stillet eksplicit krav om skadesløsholdelse,’ siger Torsten H. 
Jørgensen fra Danske Markets. - Men der ved vi jo godt, at der er forskel på at sige ‘generelt’ og så 
at samtlige otte bydere skulle have bedt om at blive holdt skadesløse? ‘Jeg synes, du skal spørge 
ministeren. Han må forklare, hvad han mener med, at det skulle være alle otte, da det er hans 
udtalelse. Jeg tager ikke stilling til, om det er rigtigt eller ej,’ understreger Torsten H. Jørgensen’”. 
 
Begrundelsen, at den manglende garanti ville føre til en lav pris, og at salget derfor blev udsat, 
måtte erstattes med en anden, da ikke alle bydere havde krævet garanti. 
 
Det skete mellem kl. 13:33 og kl. 16:47 den 11. april. 
 
Klokken 13:33 sendte Hans Kristian Kristensen fra Kulturministeriet en mail til Søren Orlof 
Frandsen i Statsministeriet. “Hermed som aftalt talepunkter og notater til brug for statsministerens 
pressemøde i morgen. mvh Hans Kristian”. Det ene notat var den pressemeddelelse om udskydelse 
af salget af TV 2/Danmark, som jeg lige har omtalt. Det andet notat – ‘tv 2-113.doc’ er jeg ikke i 
besiddelse af1471. Men “Notat. Til statsministeriet. Talepunkter til eventuel brug for statsministerens 
ugentlige pressemøde tirsdag d. 12. april”, dateret 11. april 2005 findes i FM’s arkiv. I ingen af 
disse to dokumenter nævnes den nye argumentation, - nemlig at SBS/TvDanmarks og MTG/TV3’s 
rekapitalisringssager ville stille dem i en bedre konkurrencesituation end de andre bydere. Begge 
steder bruges i stedet det argument, at ‘det ikke vil være økonomisk forsvarligt at gå videre med 
privatiseringen lige nu’ (Talepunkter, side 2). 
 
Men kl. 16:47 viderebragte Ritzau indholdet af en ny skriftlig udtalelse fra Brian Mikkelsen.  På 
baggrund af MTG/TV3’s erklæring om, at selskabet ville købe TV 2 uden en garanti, skrev 
ministeren: “Hertil vil jeg sige, at Kammeradvokatens anbefaling om udskydelse af TV2-salget […] 
blandt andet var baseret på hensynet til at kunne stille byderne lige i salgsprocessen og derved 
skabe en fair forhandlingssituation baseret på reel konkurrence. Dette kan ikke siges at være 
tilfældet i den nuværende situation, hvor TV 3 som part har en mulighed for at have indsigt i 
retssagernes indhold og påvirke deres forløb, som de fleste øvrige bydere ikke har” (jeg 
fremhæver). 
 
Det blev herefter ministeriets forklaring, og statsministeren måtte derfor underrettes om tingenes 
nye tilstand. Det skete næste dag, den 12. april 2005, da Hans Kristian Kristensen sendte en mail til 
Torben Steen Hansen kl. 09:56: ‘Kære Torben. Efter aftale med Jesper Hermansen sender jeg 
hermed revideret notat vedr. TV 2’1472. Torben Steen Hansen videresendte den straks (09:59) til 
Søren Orlof Frandsen. I notatet står der under overskriften ‘Muligheden for at sælge aktierne i TV 2 
uden garantier’: 

 
1471 Men det er formodentlig det samme som pressemeddelelsen. De to dokumenter er da næsten identiske, blot har det 
ene rubrikken “Notat”, hvad det andet ikke har. Det har til gengæld dobbelt journalnummer: “J. Nr. 2004-4382. 7. kt., 
LMB” + “ LMB: TV 2-113”, dvs. nummeret på det manglende notat. 
1472 “TV 2 stm120405.doc”. ”Notat. Til statsministeriet. Notat om TV 2 til brug for statsministerens ugentlige 
pressemøde tirsdag, den 12. april 005”. Dateret 12. april 2005.  I FM’s arkiv. 
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“Der har i pressen været nævnt muligheden af, at man i stedet for at stoppe salgsprocessen med 
henvisning til den manglende mulighed for at give køber garanti for skadesløsholdelse for udfaldet 
af de verserende sager, kunne undersøge hos byderne, om de er [villige] til at købe aktierne i TV 2 
uden garanti. Det har imidlertid været anbefalingen fra de juridiske rådgivere og salgsrådgiveren, at 
vi stopper processen nu. Ud fra det generelle kendskab til lignende situationer er det den klare 
forventning, at seriøse købere uden garantier for skadesløsholdelse for udfaldet af de verserende 
retssager dels vil tilbyde en lavere pris end i en situation, hvor disse usikkerheder er elimineret, dels 
kæve adgang til at hæve salget. Hertil kommer, at en sådan salgsmodel vil indebære, at ikke alle 
bydere stilles lige, da nogle bydere har et langt bedre grundlag for at vurdere de risici, de er 
forbundet med retssagerne, end andre. Som sagt mener jeg ikke, det vil være forsvarligt at sælge 
TV 2 nu på de vilkår” (s. 5, jeg fremhæver). 
 
Det var en begrundelse, som Anders Fogh Rasmussen anvendte på pressemødet. Ifølge de referater, 
jeg har kunnet finde, og de klip, Local Eyes har lagt på nettet1473, sagde han bl.a. følgende: ‘På 
baggrund af usikkerheden og den forskel, der herved er skabt mellem de forskellige tilbudsgivere, 
har regeringens rådgivere entydigt anbefalet, at salget stilles i bero’ (Markedsføring Online, den 12. 
april).  
 
Ordlyden i det relevante klip fra Local Eyes er således: 
 
“[Spørgsmål:] Det vil sige, at du afviser, at [beslutningen om at sætte salget i bro], det ikke er for at 
forhindre en … den køber, der har givet det højeste bud?  
[Fogh:] Ja altså øh, det, vi har ansvar for som regering, det er at sikre …på skatteborgernes vegne 
og på befolkningens vegne og i det hele taget, at når man sælger et aktiv, at så får man den bedst 
mulige pris, og når vore rådgivere, de siger, at øh det ikke er forsvarligt at fortsætte processen under 
disse vilkår, dels fordi der bliver usikkerhed om, hvad vi kan få øh økonomisk ud af det, og dels 
fordi der er ... ulige vilkår mellem tilbudsgiverne, jamen så er der ikke anden beslutning at træffe 
end den, Kulturministeren har truffet”. 
 
Og www.politiken.dk skrev samme dag: “To af de otte budgivere har meldt ud, at de gerne vil 
påtage sig den økonomiske risiko og Venstres politiske ordfører Jens Rohdes har foreslået at 
indkalde de seks andre tilbudsgivere til møde, for at høre, om de er rede til at påtage sig samme 
risiko. Men der er ikke noget der tyder på, at det møde bliver til noget. ‘Hvis de to køber TV 2 kan 
de opgive sagerne. Hvis de ikke køber, kan de køre videre med dem’, siger statsministeren, der slår 
fast, at salget nu er sat i bero frem til en afgørelse af sagerne”. 
 
Det kritiske er altså den ulige konkurrencesituation, og det blev også senere centralt i 
Kammeradvokatens officielle begrundelse, da han skulle sende et notat om sin rådgivning til 
ministeren og medieordførerne (herom senere). I Notatet1474 står der: 
 
‘Konklusionen ville derfor for mig at se være, at en videreførelse af salgsprocessen ville give Viasat 
og Kanal 5/TvDanmark en konkurrencemæssig fordel i forhold til de andre tilbudsgivere, som 
Kulturministeriet ikke ville være i stand til at udligne ved afgivelse af garantier eller lignende. Dette 

 
1473 Klip fra Statsministerens pressemøde den 12. april 2005, kl. 12:00 findes på 
http://www.localeyes.dk/article2467.html. Ordret udskrift.  
1474 Kammeradvokaten: “Notat om udskydelsen af salget af aktier i TV2/Danmark A/S”. Dateret 13. april 2005. Bilag til 
Bilag 35, alm. del. Kulturudvalget 2004-05 (2. samling). 
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ville i sig selv formindske konkurrencen mellem tilbudsgiverne i den næste fase af salgsprocessen 
og være i strid med de omtalte ligebehandlingsprincipper, hvorefter salgsprocessen er tilrettelagt. 
En fortsat salgsproces ville endvidere – uden hensyn til de ovenfor beskrevne juridiske usikkerheder 
– kunne føre til, at aktierne i TV2 A/S ville blive solgt til en pris, der ligger under den ‘rigtige’ 
markedspris. Et sådant resultat vil i sig selv være i strid med de hensyn, der søges varetaget gennem 
EU’s statsstøtteregler’ (s. 3). 
 
I Kammeradvokatens argumentation gemmer sig en yderst interessant oplysning. Ved at føre 
salgsprocessen videre til fase 2, ville SBS og MTG får en konkurrencemæssig fordel. Det må 
betyde, at SBS og MTG ville gå videre til fase 2. Hvis de kunne afvises i fase 1, ville de ikke kunne 
få nogen konkurrencemæssig fordel, og problematikken ville ikke opstå. Jeg vil her minde om 
Børsens argumentation den 6. april 2005 (afsnit 22.14.4), hvor avisen skrev:  
 
‘Men hvis staten vil af med den rigeste byder, må det næsten nødvendigvis ske før den afsluttende 
fase. Inviteres MTG med til forhandlingsbordet [i fase 2], har staten nemlig allerede et meget langt 
stykke ad vejen anerkendt, at MTG er i stand til at opfylde en public service-kontrakt, og det kan 
derfor blive svært at slippe af med selskabet senere i forløbet, uden at det kommer til at fremstå som 
en rent politisk begrundet og dermed diskriminerende eksklusion, der strider mod EU-reglerne’.  
 
Forudsætning for denne analyse er naturligvis, at MTG vitterlig havde det højeste bud, og det ved 
jeg jo ikke.  
 
22.16.3. Hvornår? 
Brian Mikkelsen mente, at de to sager, der væltede læsset, var Viasats og TvDanmarks sagsanlæg 
på grund af Kommissionens godkendelse af statens rekapitalisering af TV 2/Danmark (se hans 
udtalelse i TV-Avisen, afsnit 22.15.6). 
 
I debatten om aflysningen blev et af de vigtigste spørgsmål, hvornår og hvordan ministeriet fik 
kendskab til disse sagsanlæg? Kom de som en overraskelse? 
 
I det såkaldte Hovednotat fra 25. oktober 2004 (se afsnit 22.11.1) blev det eksplicit nævnt, at det 
ikke kan udelukkes, at TvDanmark og/eller Viasat kunne indbringe Kommissionens 
rekapitaliseringsbeslutning for Retten med henvisning til usikkerhed angående beløbsstørrelsen og 
beslutningsgrundlaget. 
 
Til Politiken udtalte tidligere vicegeneraldirektør i EU’s konkurrencedirektorat Asger Petersen: 
 
‘Det står direkte i EU-kommissionens beslutning om rekapitaliseringen, at det er første gang, man 
prøver det her. Og det opfordrer jo næsten til, at beslutningen skal afprøves ved domstolen, for det 
er jo oplagt, at rekapitaliseringen ville blive opfattet af sagsøgerne som et forsøg på at omgå 
reglerne omkring statsstøtte’ (den 9. april 2005, jeg fremhæver). 
 
Men Brian Mikkelsen fastholdt, at det var en overraskelse. Berlingske Tidende havde fået fingre i 
Notatet med spørgsmål og svar fra 27. oktober 2004 (afsnit 22.11.1) og spurgte: 
 
“- Allerede i oktober blev du advaret af dine egne folk om, at SBS og Viasat ‘meget vel’ ville kunne 
finde på at anlægge nye EU-sager. Hvorfor blev den advarsel ikke taget alvorligt? ‘Der var ikke 
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nogen retssager på det tidspunkt. De kom så i januar, og vi får først kendskab til sagerne i marts og 
april. Og først der kan vi tage stilling. 
- Men af kulturministeriets eget notat fremgår det, at du allerede i oktober sidste år blev informeret 
om de risici, som altså nu bruges som begrundelse for at stoppe TV 2-salget. Så kom sagerne fra 
Viasat og MTG vel ikke som en overraskelse? 
‘Joh - de kom som en overraskelse. Meget endda. Det kom som en stor overraskelse for mig og mit 
system, at sagerne blev anlagt - i forhold til at man (TV Danmark og Viasat, red.) selv havde budt 
på TV 2 i salgsprocessen. Og vi har først kendt det i kulturministeriet i marts og april, hvor jeg fik 
et notat om sagerne.’ - Det ændrer ikke ved, at du blev advaret allerede tilbage i oktober om, at nye 
EU-sager fra TV Danmark og Viasat meget vel ville kun skade økonomien i TV 2 og et succesfuldt 
salg af TV 2? ‘Jamen, alle forholdsregler er taget i det notat. Der ligger et utal af scenarier. Og det 
var en overraskelse, da de i sidste ende valgte at indbringe sagerne omkring rekapitaliseringen’” 
(www. berlingske.dk den 12. april 2005, jeg fremhæver). 
 
Kulturministeriet fik altså kendskab til de to sagsanlæg i marts og april, og det gentog han i 
Folketingets spørgetid den 12. april: 
 
“Staten får en rådgivning - og det er vigtigt at slå fast - fra kammeradvokaten, som henstiller, at vi 
ikke går videre med salg på det nuværende grundlag. Det gør man ud fra de fire statsstøttesager, 
som vi har kendt til hele vejen igennem forløbet, og som vi så at sige afsluttede eller gik videre med 
i oktober måned, da vi lavede en endelig rekapitalisering sammen med Europa-Kommissionen. 
Efter at salgsprocessen er gået gang, kommer der så to nye sager, som bliver offentliggjort mellem 
januar og februar [1475], mens der er folketingsvalg, og som vi kender til gennem EF-Tidende i 
midten af marts og den 2. april. Det er, uden noget som helst hokuspokus, årsagen til, at 
kammeradvokaten giver det soleklare råd til regeringen, at vi ikke kan gå videre med den proces” 
(US 19, den 12. april 2005, 2004-05, 2. samling).  
 
Det var en gentagelse af indholdet i det notat, Kulturministeriet havde sendt til Statsministeriet den 
11. april med henblik på Anders Fogh Rasmussens pressemøde den 12. april (se afsnit 21.6.1). Her 
står der: 
 
“De to sagsanlæg fra Viasat og TVDanmark mod Kommissionens godkendelse af den danske 
rekapitalisering af TV2, hvis indhold Kulturministeriet først fik kendskab til medio marts hhv primo 
april i år, forrykkede afgørende det ’risikobillede’ for TV2, der var gældende på tidspunktet for 
igangsættelse af salgsprocessen” (s. 1-2). 
 
Det blev også statsministerens udsagn på pressemødet. Børsen refererede det den 13. april således: 
 
“Det har undret både pressen og eksperterne, at de to seneste EU-sager omkring rekapitaliseringen 
af TV2 kom bag på kulturministeren i en grad, så han følte det nødvendigt at afblæse salget. 
Sagerne blev anlagt i januar og fremgik af EF-Domstolens retslister, men ikke engang da den første 
stævning blev offentliggjort i EU-Tidende den 19. marts, fik Brian Mikkelsens juridiske rådgivere 
øje på den. I hvert fald ikke hvis man skal tro statsministeren. ‘Kulturministeren har forklaret, at 
han først blev gjort opmærksom på de nye sager omkring månedsskiftet,’ sagde Anders Fogh 
Rasmussen, der i hvert fald ikke selv havde lugtet lunten, da han på et pressemøde tirsdag den 29. 
marts - mere end en uge efter at EU-Tidende omtalte den første sag - sagde, at han ikke så 

 
1475 Det gjorde de ikke. Det skete den 19. marts 2005 (TvDanmarks sag T-12/05) og den 2. april 2005 (Viasats sag T-
16/05). Begge sagerne blev anlagt i januar 2005, henholdsvis den 7. og 20. januar. 
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uoverstigelige forhindringer i forhold til salget. ‘Dengang udtalte jeg mig helt i overensstemmelse 
med de oplysninger, jeg havde fået’. 
 
Det gjorde Statsministeren sandsynligvis, men som det er fremgået af afsnit 22.16.2, var dette ikke 
sandheden om situationen, og det måtte der rettes op på. VKO-partiernes medieordførere havde på 
et møde den 12. april (herom senere) bedt om en redegørelse for forløbet i tilknytning til 
salgsprocessens aflysning, og den sendte Brian Mikkelsen den 13. april, og tidligt på aftenen den 
13. april havde Ritzau fået den og udsendte dette telegram kl. 18:37: 
 
“Kulturminister gav forkerte oplysninger om TV2 
Kulturministerens embedsmænd fortalte ham ikke, at ministeriet på et tidligt tidspunkt kendte til 
EU-retssager mod TV2. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har givet Folketinget forkerte 
oplysninger om, hvornår ministeriet kendte til to EU-retssager mod TV2. Brian Mikkelsen har hidtil 
forklaret sin pludselige beslutning om at udskyde salget af TV2 med henvisning til, at han først i 
midten af marts og starten af april erfarede om retssagerne. Men Brian Mikkelsen skriver nu i et 
brev til partierne bag medieforliget, at Kammeradvokaten allerede den 28. januar ‘fra uformelle 
kilder og i fortrolighed’ modtog en kopi af Viasats stævning og efterfølgende den 18. februar tillige 
en kopi af TvDanmarks stævning mod TV2. Disse stævninger videresendte Kammeradvokaten i 
‘umiddelbar forlængelse heraf’ til fortrolig orientering til embedsmænd i Kulturministeriet. - Hvis 
jeg ved orienteringen i går var upræcis omkring det tidsmæssige forløb, håber jeg, at jeg ved 
ovenstående har rettet op på denne utilsigtede mangel på præcision, skriver Brian Mikkelsen i 
brevet. Kulturministeren understreger imidlertid i brevet - med henvisning til et notat fra 
Kammeradvokaten - at beslutningen om at udskyde salget af TV2 var den rigtige. […] 
Afdelingschef i Kulturministeriet, Jesper Hermansen, understreger imidlertid, at kulturministeren 
først blev sat ind i sagens rette sammenhæng onsdag [den 6. april1476]. - Vi fik på 
embedsmandsniveau en meget fortrolig orientering af Kammeradvokaten, og derfor valgte vi at 
beskytte hans kilder. Så har vi haft et møde med Kammeradvokaten i dag [onsdag den 13. april], 
hvor vi er kommet frem til, at han mener, at vi godt kan oplyse det. Når vi ikke tidligere har gjort 
noget ud af det, så var det fordi, at vi ikke mente, at det var vigtigt for sagens afgørelse, siger Jesper 
Hermansen” (jeg fremhæver). 
 
Den embedsmand i Kulturministeriet, der har haft ansvar for salget af TV 2/Danmark, kommer her 
med to overraskende udsagn: 
 
• Kulturministeren kendte ikke til, at ministeriets embedsmænd havde haft viden om de to 
sagsanlæg siden henholdsvis den 1. februar 2005 og den 21. februar 2005. De fortalte ham om 
sagerne i starten af april måned, hvorefter han øjeblikkeligt sammen med Statsministeren stoppede 
salgsprocessen1477. 
 

 
1476 Dette kan ikke passe, da mødet mellem Mikkelsen og Fogh var tirsdag den 5. april om aftenen. 
1477 “Afdelingschef i Kulturministeriet Jesper Hermansen, der har været ansvarlig for salget af TV 2, afviser, at han 
eller andre embedsmænd har orienteret - eller så grund til at orientere - Brian Mikkelsen tidligere end i april om 
stævningerne. Med andre ord kunne kulturministeren ifølge Jesper Hermansen hverken i februar eller marts have truffet 
beslutning om, at salget af TV 2 måtte aflyses. »Disse stævninger krævede lange, grundige drøftelser og overvejelser i 
Kulturministeriet med bl.a. Kammeradvokaten og statens finansielle rådgiver, Danske Markets. I perioden efter den 2. 
april blev kulturministeren så inddraget i vurderingen af situationen og fik forelagt Kulturministeriets og de eksterne 
rådgiveres indstilling om at udskyde salgsprocessen,« forklarer Jesper Hermansen (Morgenavisen Jyllands-Posten den 
14. april, jeg fremhæver). 
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• Når embedsmændene ikke havde orienteret ministeren, var det fordi, de ikke mente, at de to 
sagsanlæg var vigtigt for sagens afgørelse, dvs. salget af TV 2/Danmark. 
 
Jeg lader lige de to udsagn stå lidt for sig selv. 
 
Og så en lille kommentar.  
 
Hvordan kan Brian Mikkelsen sige i Folketinget den 27. april, at han ‘ultimo februar og i løbet af 
marts måned løbende blev orienteret om, at de nye sager kan udgøre særlige juridiske 
problemstillinger’ (afsnit 22.14.3) og skrive i sit brev til medieordførerne den 12. april, at han først 
den 2. april ‘blev […] orienteret om stævningernes indhold’? 
 
Og hvordan kan Kulturministeriet (ikke ministeren) i et Notat fra den 11. april ‘Notat fra 
Kulturministeriet: Udskydelse af salget af TV 2/DANMARK’ skrive:  “De to sagsanlæg fra Viasat 
og TVDanmark mod Kommissionens godkendelse af den danske rekapitalisering af TV2, hvis 
indhold Kulturministeriet først fik kendskab til medio marts hhv primo april i år, forrykker 
afgørende det ‘risiko-billede’ for TV 2, der var gældende på tidspunktet for igangsættelse af salgs-
processen” (jeg fremhæver). Det er jo fremgået tydeligt, at ministeriet havde kendskab til 
sagsanlæggene allerede den 1. februar (afsnit 22.13.5) og den 21. februar (afsnit 22.14). 
 
22.16.4. Buddenes størrelse og tavshedspligten 
Som fortalt svirrede det med rygter om, at MTG var kommet med langt det største bud. Børsen 
havde historien den 6. april (afsnit 22.14.4.), og den 12. april skrev Ekstra Bladet med tommetykke 
bogstaver på forsiden: 
 
“Ekstra Bladet afslører Brian Mikkelsen 
 Lyver om TV2-salg” 
 
Inde i bladet på et dobbeltoplag over side 4 og 5 var rubrikken ‘TV3 måtte ikke få TV2’. 
Brødteksten startede således: 
 
“Hvis kulturminister Brian Mikkelsen (K) ikke havde stoppet salget af TV2, var den seriøse public 
service-station efter alt at dømme blevet overtaget af den super kommercielle og omstridte medie-
koncern MTG, som også står bag TV3. Brian Mikkelsens officielle begrundelse for at udsætte 
salget er, at TV2 er viklet ind i så mange tunge retssager, at det økonomiske grundlag er blevet for 
usikkert - både for staten som sælger og for det af de otte interesserede medieselskaber, der var 
blevet køber. […] Men reelt var det ifølge Ekstra Bladets kilder udsigten til, at det respekterede 
TV2 skulle komme i kløerne på tv-købmændene hos MTG, der fik Brian Mikkelsen til at trække i 
håndbremsen. Ekstra Bladet erfarer, at MTG 's bud ikke havde været til at komme udenom, fordi 
det ligger 500 millioner kroner over de andre. Men MTG som ny TV2-ejer ville have været politisk 
uspiseligt for store dele af Folketinget og ødelæggende for Anders Foghs forsøg på at lægge afstand 
til sit gamle image som iskold privatiserings-liberalist. De 500 millioner kroner ekstra, som MTG 
vil lægge på bordet, ville hurtigt være tjent ind igen ved at lade satellit-programmerne Zulu og 
Charlie blive udsendt af Viasat, som også ejes af MTG. Betalingen fra Viasat/MTG til TV2 ville 
være 50 millioner kr. om året plus et næsten lige så stort beløb fra øgede reklameindtægter, erfarer 
Ekstra Bladet. […] På Christiansborg svirrede det i går med rygter om, hvad der sker bag kulisserne 
i regeringen. Der blev hvisket i krogene om, at der var kommet et kæmpetilbud fra 'en omstridt 
udenlandsk koncern', som man havde været nødt til at acceptere, hvis processen ikke var blevet 
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stoppet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Brian Mikkelsen stoppet TV2-salget efter direkte 
ordre fra Anders Fogh - uden at drøfte sagen i regeringens koordinationsudvalg” (Ekstra Bladet den 
12. april 2005). 
 
Det var så provokende, at Brian Mikkelsen måtte svare på det. I Folketingets spørgetid samme dag 
sagde han: 
 
“Jeg kan også her oplyse, hvilket jeg også nævnte indledningsvis, at der har været en masse myter 
fremme i pressen om, hvad folk har gjort, og hvad de ikke har gjort. Vi er selvfølgelig drevet af 
nogle fortrolighedsklausuler, så staten er en ansvarlig samarbejdspartner. Vi vil aldrig oplyse noget 
om, hvad man har budt ind. Der er otte bydere, hvoraf de seks ikke siger noget som helst, mens to 
af byderne er meget aggressive og meget offensive i det her forløb, og det er sådan set også fair 
nok. Vi vil ikke røbe noget om de forhold. Men fordi der kom en forkert oplysning i Ekstra Bladet i 
dag om, at den ene af byderne skulle have budt 500 mio. kr. mere end de andre, har vi følt os 
foranlediget til at sige, at det ikke er korrekt [1478]. Det er altså ikke korrekt, at nogen af byderne har 
budt så meget mere end de andre. Alle buddene ligger i nogenlunde samme størrelsesorden, så det 
er ukorrekte påstande, der har været fremført” (US 23, den 12. april 2005 kl. ca. 13:25, 2004-05 (2. 
samling)). 
 
At Brian Mikkelsen oplyste, at alle bud var af nogenlunde samme størrelsesorden, kunne muligvis 
opfattes som et brud på tavshedspligten, men som sagerne stod, kunne byderne ikke ytre sig om 
sagen. Ritzau udsendte i den forbindelse dette telegram, der blev gengivet i bl.a. Sjællands Tidende 
og Urbans mange udgaver: 
 
“Kulturminister Brian Mikkelsen (K) opfordres til at ophæve tavshedspligten for de interesserede 
købere af TV2. Opfordringen kommer fra Dansk Folkeparti samt et af de interesserede selskaber, 
efter at Brian Mikkelsen har besluttet at udskyde salget af TV2. […] Dansk Folkepartis 
medieordfører, Poul Nødgaard, der kritiserer beslutningen om udskyde salget af TV2, mener 
således, at Brian Mikkelsen nu må lægge alle kort på bordet. ‘Jeg vil bede kulturministeren om at 
ophæve den tavshedspligt, han har pålagt de eventuelle købere med hensyn til deres tilbud,’ siger 
Poul Nødgaard. Samme opfordring kommer fra SBS Broadcasting, der står bag TvDanmark. ‘Vi 
har fået pålagt tavshedspligt, men vi synes, at det ville være en god idé, hvis kulturministeren 
ophæver denne. Så kan vi selv redegøre for vores tilbud, frem for at Brian Mikkelsen skal gøre det. 
Der er ikke længere nogen grund til at holde os kneblet i denne sag,’ siger pressechef Lars 
Kaspersen. Det sker med henvisning til, at Brian Mikkelsen har forklaret, at de potentielle købere 
har krævet garantier mod eventuelle tab i forbindelse med en række kommende EU-retssager. […] 
Kulturministeriet afviser imidlertid i en skriftlig udtalelse at fjerne selskabernes mundkurv. 
‘Fortrolighedsforpligtelsen i den såkaldte ‘ Confidentiality Undertaking’ om blandt andet indholdet 
af de afgivne bud gælder også i tilfælde af, at det måtte blive besluttet ikke at gennemføre salget. 

 
1478 Brian Mikkelsen havde allerede været hos Ritzau kl. 11:20. “- Ekstra Bladets artikel i dag om TV2-salget er 
urigtig. Artiklen er bygget op omkring en påstand om, at MTG´s bud på TV2 lå 500 millioner kroner over alle de andre. 
Det er ikke korrekt. Jeg kan naturligvis ikke videregive fortrolige detaljer fra de enkelte bud, men jeg kan godt oplyse, 
at alle buddene lå tæt, og der var ikke noget bud, der skilte sig væsentligt ud. Dette er i øvrigt ikke en ny oplysning fra 
min side. Det sagde jeg allerede til Jyllands-Posten i fredags, skriver kulturministeren i en udtalelse. - Jeg vil gerne 
tilføje, at jeg er stærkt forundret over, at Ekstra Bladet ikke kontaktede mig eller min pressechef for at give mig en 
mulighed for at forholde mig til de urigtige oplysninger, inden avisen udkom med en artikel samt en forside, der 
beskyldte mig for at lyve. Min pressechefs telefoner var åbne hele dagen i går, og han talte med mange journalister. 
Men Ekstra Bladet hørte han aldrig fra, skriver Brian Mikkelsen”. 
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Det er et helt normalt forretningsmæssigt hensyn i sådanne sager. Kulturministeriet ser af hensyn til 
det videre arbejde med privatisering af TV2 ingen grund til at frigøre en eller flere af byderne fra 
klausulen’, hedder det i meddelelsen’ (Sjællands Tidende den 12. april 2005). 
 
Men var det nu ministeren, der havde pålagt tavsheden? Politiken spurgte Brian Mikkelsen og 
trykte den 14. april dette: 
 
‘‘MTG's bud er ikke 500 millioner kroner større end de andre bud. Det er sådan set ikke større end 
de andre bud’, siger Brian Mikkelsen til Politiken. Staten og de otte tilbudsgivere har ellers skrevet 
under på, at de af konkurrencehensyn skal holde deres viden om buddene for sig selv. Klausulen om 
tavshed gælder i tre år - også selv om salget er afblæst. Brian Mikkelsen siger også, at alle bud 
ligger tæt. - Må tilbudsgivere så godt udtale sig om buddene nu? ‘Det vurderer vi på lige nu. Set fra 
statens side har vi ingen interesse i, at der ikke er åbenhed omkring det, men det er jo tilbudsgiverne 
selv, der har ytret interesse om, at der skulle være fortrolighed omkring det’, siger Brian Mikkelsen. 
[…] Kulturministerens udtalelse om MTG's bud vækker harme i Dansk Folkepartis top. Partiets 
gruppeformand Kristian Thulesen Dahl opfordrer Brian Mikkelsen til at lægge alle informationer 
om buddene på bordet for at aflive rygter og spekulationer en gang for alle. ‘Du kan ikke pålægge 
byderne total tavshed og så selv løfte sløret for, hvad nogle har budt. Og sådan en krig på ord giver 
ingen mening, medmindre man i Kulturministeriet og udbyderne imellem bliver enige om at 
fremlægge alt til offentlig beskuelse. Det viser bare det kaos, som ministerens måde at agere på 
medfører’, siger Kristian Thulesen Dahl’. 
 
Tilbudsgiverne skulle altså have lagt bånd på sig selv, medens staten ingen interesse har i, at der 
ikke er åbenhed omkring buddenes størrelse. 
 
Troværdigheden i Brian Mikkelsens forklaringer øges ikke. 
 
22.16.5. Er salget nødvendigt nu? 
Var det egentlig nødvendigt at sælge TV 2? Gik det i grunden ikke meget godt, som Jes Dorph-
Petersen havde sagt til Brian Mikkelsen i Nyhederne den 8. april. Brian Mikkelsen havde svaret: 
 
“Vi skal have nogen ind der ved hvordan man driver TV 2 fremad, nogen som kan tilføre noget 
økonomi, noget ekspertise til TV 2, nogen som kan være med til at tilføre TV 2 nogle rettigheder på 
sportsområder, filmområdet og så videre”. 
 
Og til Berlingske Tidende havde Brian Mikkelsen den 8. april udtalt, at TV 2/Danmark styrer mod 
en økonomisk katastrofe og inden for tre-fire år kan risikere at gå fallit. Det udløste voldsom 
irritation hos Dansk folkeparti, der forlangte en nærmere forklaring (herom senere), og det fik TV 
2’s økonomidirektør Anders Kronborg på banen. Til Radioavisen kl. 9 den 9. april om morgenen 
benægtede han kulturministerens udtalelse: TV 2 havde ingen økonomiske problemer. Og 
Morgenavisen Jyllands-Posten skrev: 
 
“Anders Kronborg fortæller, at der efter skolernes sommerferie skal ligge en ny strategiplan klar for 
TV 2. ‘Min forventning er, at vi fortsætter strategien med at åbne nye kanaler som TV 2 Zulu og 
TV 2 Charlie, og at vi i øvrigt vil fokusere på yderligere kommercielle aktiviteter,’ siger Anders 
Kronborg. Peter Parbo mener, at der er én enkelt fordel ved, at TV 2 ikke får et privat selskab eller 
konsortium i ejerkredsen. ‘Dermed får vi jo mulighed for at søge tætte partnerskaber, og de 
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muligheder vil vi sondere i den kommende tid. Vi har i forvejen et tæt samarbejde med svenske 
TV4 og norske TV 2, og det samarbejde kunne blive tættere, ’siger Peter Parbo” (den 9. april 2005). 
 
TV 2’s nye bestyrelsesformand, Niels Boserup1479, udtrykte sig endnu skarpere. Til Morgenavisen 
Jyllands-Posten sagde han den 12. april:  
 
‘‘’Det er ikke TV 2, der har et problem. Det er ejeren af TV 2, og det er staten.’ Det fastslår adm. 
direktør i Københavns Lufthavne, Niels Boserup, der er bestyrelsesformand for tv-stationen i 
Odense. Hans udmelding kommer, efter at kulturminister Brian Mikkelsen (K) meget overraskende 
- også for TV 2s formand - har fjernet salgsskiltet fra landets mest populære tv-station. […] ‘Jeg 
forstår godt den måde, ministeren har handlet på. Han har ikke villet tage den usikkerhed, der ville 
ligge i at sælge tv-stationen med en række forbehold. Dermed har ministeren et problem, men TV 2 
kører videre med store ambitioner for de kommende år,’ siger Niels Boserup. Efter meldingen om 
det aflyste salg konstaterede såvel Brian Mikkelsen som Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, at 
TV 2 på længere sigt vil få behov for ny kapital. Brian Mikkelsen pointerede endvidere, at hvis TV 
2 - hvad kulturministeren ikke forventer - skulle tabe alle de retssager, som er blevet rejst i EU-regi, 
ville tv-stationen i princippet miste hele sit økonomiske fundament. I det scenarie ville der i værste 
fald være en risiko for, at TV 2 kunne ende i en konkurs, konstaterede Brian Mikkelsen. […] ’Men 
der findes ingen øjeblikkelige trusler mod TV 2,’ konstaterer Niels Boserup. Han lægger vægt på, at 
tv-stationen budgetterer med et overskud før skat i år på 65-75 mio. kr. - og i de kommende to år 
skal overskuddet så stige til over 100 mio. kr. ‘Det var planen, før salget blev aflyst, og det er 
fortsat ambitionen. Desuden har vi udarbejdet en prognose for de efterfølgende år - 2008 og 2009, 
og her vil vi kunne opretholde en indtjening på stort set samme niveau,’ mener Niels Boserup […]”.  
 
Og i Politiken den 12. april afviste Niels Boserup både frygten for konkurs, rekapitaliseringens 
nødvendighed og behovet for kapital udefra. Jeg citerer lidt fra det lange interview: 
 
“‘Kulturminister Brian Mikkelsen (K) forudså forleden, at TV 2 risikerer at gå konkurs som følge af 
EU-retssager og det aflyste salg. Hvordan reagerede du på det? 
‘Ethvert aktieselskab kan gå konkurs, men økonomien i TV 2 er så solid, at der ikke er noget, der 
tyder på, at det sker. Ingen kan give garantier til evig tid, men de sager, der er årsagen til, at salget 
er i bero, vil køre i nogle år, og i den periode skal TV 2 jo ikke betale nogen penge. I den periode 
får vi rustet virksomheden temmelig godt. Vores økonomi er solid, vi regner med at tjene 65-75 
millioner kroner i år. Og det ser ud, som om vi kan holde indtjeningen på det niveau de næste fem 
år, selv når vi skal investere i digitalisering. Overskuddet kan måske blive endnu større’, siger TV 
2's bestyrelsesformand, Niels Boserup. 
Hvad synes du om, at staten, der ejer TV 2, kommer med sådan en udmelding om sin tv-station? 
‘Det har jeg ingen mening om. Jeg går ud fra, at det er en teoretisk mulighed, som 
Kammeradvokaten har nævnt over for kulturministeren. Selve erstatningssagerne [i Danmark] kan i 
værste fald komme til at koste os et tocifret millionbeløb. Det er ærgerlige penge, men det klarer vi. 
Den store besværlighed er sagerne om rekapitalisering […] Worst case er, at hele aktiekapitalen er 
skudt væk, så har man en besværlig, men ikke uløselig situation. Overhovedet ikke. Ganske vist er 
salget stoppet, men når retssagernes udfald er kendt, har man en ny situation. Intet tyder på, at der 
er massefyringer på vej i TV 2 som følge af det. Der er intet i TV 2's økonomi, der tilsiger, at man 
må skære i bemandingen’. […] ‘Vi oplever det ikke som besværligt, at salget er sat i bero. Det har 

 
1479 Niels Boserup havde den 20. oktober 2004 afløst Erik Ross Petersen, da de øvrige medlemmer af bestyrelse var 
utilfreds med, at Ross Petersen ikke informerede dem tilstrækkeligt om salgsprocessen. Se MetroXpress Århus den 21. 
oktober 2004. 
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faktisk været besværligt for TV 2 at være sat til salg. I planlægningen af nye initiativer har man 
måttet overveje, om det nu passer ind i en kommende ejers planer med tv-stationen. Der har været 
en risiko for, at man satte ting i gang, der ikke passede en ny ejer. Jeg vil ikke sige, at det har været 
en begrænsning, men det bliver nemmere nu, hvor vi kan sætte gang i nye tiltag, der kan øge 
indtjeningen og styrke tv-stationen. Jeg vil ikke komme ind på hvilke tiltag, for konkurrencen er 
hård på mediemarkedet’. […] Hvordan skal TV 2 hente pengene uden kapitaltilførsel fra en privat 
ejer? ‘Der er andre måder at skaffe penge på. Vi kan låne, hvis vi får behov for det’’’ (Politiken den 
12. april 2005). 
 
Her dukker en overraskende synsvinkel på privatiseringen op, fremført af både TV 2’s 
administrerende direktør og bestyrelsesformanden. Ved at sælge TV 2/Danmark A/S til en 
kommerciel aktør, der allerede befinder sig på de elektroniske mediemarkeder, udelukker man 
samarbejdsrelationer til de konkurrenter, denne aktør har. I stedet for at se privatiseringen som en 
åbning mod nye kommercielle aktiviteter, opfattes den nu som en begrænsning af stationens frie 
valg af samarbejdspartnere. 
 
Og inden jeg vender mig mod forligspartiernes – isæt Dansk Folkepartis – reaktioner på 
aflysningen, vil jeg citere et par af dagbladenes kommentarer til Kulturministerens beslutning om at 
stoppe for salgsprocessen. Mediepolitik er ikke kun beslutninger, men i høj grad også 
argumentationen og den offentlige diskurs omkring de tiltag, der annonceres eller gennemføres. 
 
22.16.6. Dagbladenes kommentarer 
Det var forventeligt, at Brian Mikkelsen ville få en gevaldig masse verbale øretæver, når 
dagbladene kommenterede hans håndtering af privatiseringen. De fleste havde støttet og heppet på 
ham, men nu var de skuffede. Det er imidlertid også interessant at se på, hvad de nævner som det 
beklagelige eller glædelige i selve stoppet. Hvad var det, danskerne dermed gik glip af? Og var der 
egentlig noget? Og hvad var fordelen, hvis  TV 2/Danmark ikke blev solgt? 
 
Jeg lægger ud med at citere fra Morgenavisen Jyllands-Postens leder med rubrikken ‘Dumpet’ den 
10. april: 
 
‘HOLD OP, hvor har regeringen og især Kulturministeriet klumret i det med salget af TV 2. Alt er 
tilsyneladende gået galt. Til skade ikke mindst for TV 2 selv. […] Nu siger kulturminister Brian 
Mikkelsen, at regeringen har været nødt til at sætte salget på stand by, fordi man ikke har kunnet få 
nogle garantier fra EU om, at eventuelle købere af tv-stationen kan holdes skadesløse, hvis 
regeringen taber de verserende sager. Det har samtlige otte budgivere betinget sig. Hvilket betyder, 
at staten ved et salg kunne være tvunget til at modregne det eventuelle tab i salgsprisen. Besynderlig 
argumentation, når man betænker, at kulturministeren fra begyndelsen har pointeret, at salgsprisen 
ikke var det afgørende, men derimod at den valgte køber kunne garantere i hvert fald en fortsættelse 
af TV 2 's nuværende programkvalitet. […] Kulturminister Brian Mikkelsen er foreløbig dumpet til 
den politiske svendeprøve, som salget af TV 2 skulle have været’. 
 
Børsen var klarere i begrundelsen for sin beklagelse: 
 
“Regeringens kuldsejlede privatisering af TV2 ville under alle omstændigheder være en pinlig 
mediepolitisk fiasko. Men for en borgerlig-liberal regering med et erklæret vækstfremmende 
regeringsgrundlag er det en skærpende omstændighed så sent i et forløb at trække tæppet væk under 
otte virksomheder og konsortier, som har investeret betydelige ressourcer i deres bud. […] Står 
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kulturminister Brian Mikkelsens (K) forklaring til troende, at der er uoverstigelige EU-juridiske 
problemer, så har han leveret dårligt politisk håndværk. EU-sagerne er kendte af både sælger og 
potentielle købere, og er der i de seneste par uger sket en sensationel nyvurdering af det sandsynlige 
juridiske udfald, så har Brian Mikkelsen hverken informeret offentligheden eller - efter de 
foreliggende oplysninger - de interesserede købere om dette. Dansk Folkepartis krav på en 
udtømmende forklaring er fuldt berettiget. […] Begrundelsen for at privatisere TV2 var aldrig alene 
økonomisk, den var i allerhøjeste grad også mediepolitisk. At sørge for, at Danmark ved siden af 
det statsejede Danmarks Radio med public service-forpligtelser også havde en privatejet station 
med visse public service-forpligtelser. I praksis handler det om at stille minimumskrav til 
nyhedsudsendelser og programflade”.  
 
Berlinske Tidende havde nogenlunde den samme tilgangsvinkel, samtidigt med at bladet peger på 
indre splid i regeringspartierne om privatiseringens lyksaligheder. Bladet mente at aflysningen skete 
med ‘et tvivlsomt påskud’ (som der stod i rubrikken): 
 
“Med aflysningen af salget af TV 2 har et af regeringens ideologiske flagskibe lidt en ynkelig 
grundstødning, og det er tvivlsomt, om skuden nogensinde kommer flot igen. Det er beklageligt, 
fordi det havde været helt rigtigt at bringe TV 2 på private hænder. 
[…] Der er stor tilfredshed med TV 2 også blandt borgerlige kernevælgere, så privatiseringen, med 
den risiko den indebærer for programindholdet, har aldrig været en folkelig sællert. Og slet ikke, 
efter at man har set, hvor svært det har været at få Sky Radio til at levere radio af acceptabel 
kvalitet. Det har ikke været et monopolbrud, der gav appetit på mere. Derfor er det svært helt at 
undgå den tanke, at juraen blot er et påskud”. 
 
I en senere kommentar den 15. april lagde bladet fløjlshandskerne til side og tog et solidt greb i 
kraven på Brian Mikkelsen og opregnede en række af hans fejlgreb: 
 
“Sælsomt har det været at følge med i dansk mediepolitik, efter at regeringen for en uge siden 
overraskende aflyste privatiseringen af TV 2. […] Ministeren har […]  oplyst, at alle interesserede 
købere har krævet kompensation for procesrisikoen. En oplysning vi meget forsigtigt vil betegne 
som upræcis, eftersom han siden er blevet direkte modsagt af sin finansielle rådgiver, Danske 
Markets. Senest har ministeren udtalt sig om størrelsen på MTG-koncernens bud, uanset at 
ministeriet selv har pålagt alle byderne strengeste tavshedspligt. Brian Mikkelsen har endda kaldt 
aflysningen for ‘en sejr’. Det er vist en af den slags sejre, man ikke kan tåle for mange af. Det er 
ikke mærkeligt, at Brian Mikkelsen har følt sig nødsaget til at fortælle, at han har taget 
statsministeren med på råd. Og at statsministeren har måttet udtrykke sin fulde tillid til Brian 
Mikkelsen. Det er da også interessant at høre om, hvordan regeringen samarbejder internt. Men det 
forklarer dog ikke, hvorfor kulturministeren ikke klarede sagen af med kredsen af partier bag 
medieforliget. Det burde ellers have været en overkommelig opgave, eftersom forliget jo kun er 
indgået af de to regeringspartier og Dansk Folkeparti. At forliget i sommeren 2002 blev så smalt, er 
i sig selv et problem, som man vel kan tilskrive ministerens manglende erfaring på 
forligstidspunktet. Midterpartierne ville vældig gerne have været med, og selv Socialdemokraterne 
var ikke totalt afvisende. Alligevel lykkedes det at jage alle andre end Dansk Folkeparti væk. Det 
samlede indtryk er en minister, som ikke er situationen voksen. […] Hvis ministeren vil gøre noget 
godt for sit eftermæle, så begynder han forfra med mediepolitikken, med det klare formål at give os 
mere privatproduceret TV”.  
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Dagbladet Politiken havde hele tiden været modstander af privatiseringen og kunne næsten ikke 
styre sin skadefro glæde: 
 
‘DER HAR aldrig været skyggen af en kulturpolitisk begrundelse for privatiseringen af TV 2. 
Monopolet er brudt for længst, og risikoen for, at salget ville medføre en kraftig forringelse af 
dansk tv, har hele tiden været overhængende. Uden licens og med et kontant krav om afkast og 
forrentning ville der helt banalt blive færre penge til dansk tv-produktion. […] I går kuldsejlede 
[salget] så i åben sø, da ministeriet langt inde i udbudsfasen måtte meddele, at man ikke kan 
overskue de økonomiske konsekvenser af de verserende retssager om statsstøtte til stationen. 
Privatiseringen er udskudt på ubestemt tid.[…] DEN JURIDISKE usikkerhed er reel nok. Men det 
er svært at tilbageholde den spekulation, at det er udsigten til, at MTG-koncernen - der herhjemme 
driver TV3 - kunne risikere at løbe med stationen, der har fået regeringen til at slå bak. Var MTG 
blevet TV 2's nye ejere, må man sige, at befolkningen ville vide, hvad den gik ind til: underlødigt 
tv, uden midler til produktion af ordentligt dansk tv og uden nogen form for public service-
ambitioner. Hvis det er frygten for, at den type ejere ville komme til, der er den egentlige baggrund 
for beslutningen, må man igen glæde sig over, at regeringen i sidste øjeblik er kommet til 
besindelse’. 
 
Men de mest interessante reaktioner på Brian Mikkelsens beslutning om at stoppe salgsprocessen 
kom fra forligspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti. Det ser jeg på i næste afsnit. 
 
22.17. Dansk Folkeparti opsiger medieforliget 
Da de mediepolitiske ordførere forlod Kulturministeriet fredag den 8. april over middag, var de som 
nævnt overraskede, ja nærmest chokerede. Ingen havde haft den svageste mistanke om, at 
salgsprocessen ikke var på ret kurs, og ingen – heller ikke medieordførerne fra Venstre og De 
Konservative – var orienteret på forhånd1480. Derfor var deres offentlige reaktioner heller ikke 
koordineret. Jens Rohde måtte sige til pressen, at han ikke kunne gennemskue, om han var enig i 
beslutningen, og Dansk Folkepartis Peter Skaarup stolede ikke på, at Brian Mikkelsen havde sagt 
alt i denne sag. Partiet ønskede at se nærmere på detaljerne. 
 
22.17.1. Jens Rohdes redningsforsøg 
Jens Rohde var ikke alene Venstres mediepolitiske ordfører, han var også partiets politisk ordfører, 
så han havde et betydeligt frirum til at tage egne initiativer. Statsministeren var i Rom til Pavens 
begravelse. 
 
Rohde kom de næste dage med flere fantasifulde forslag til at videreføre salgsprocessen, skønt hans 
mediepolitiske kompagnon Brian Mikkelsen havde stoppet den. 
 
Jørgen Madsen fra MTG havde som fortalt oplyst, at MTG stadigvæk var villig til at købe TV 2 
uanset de mange retssager, og noget tilsvarende havde SBS sagt. Den melding fik Jens Rohde til at 
opfordre regeringen til at revurdere situationen og fortsætte bestræbelserne på at sælge: 
 

 
1480 Jens Rohde oplyser i en timelang samtale med Frands Mortensen den 10. januar 2011, at han i dag ikke kan huske, 
om han var orienteret. Han nævner, at Brian Mikkelsen plejede at orientere ham i forvejen om vigtige mediepolitiske 
tiltag, men at man jo måtte passe på ikke at fornærme Dansk Folkeparti ved at behandle forligspartnerne forskelligt. 
Men Rohde er som sagt usikker. På grundlag af de udtalelser, han umiddelbart kom med den 8. april efter mødet, vil jeg 
skønne, at han ikke var orienteret. 
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‘‘’Det siger jeg ikke af hensyn til hverken MTG eller SBS, men alene af hensyn til TV 2. Stationen 
er efterladt i et ingenmandsland med nedslidt udstyr og uden mulighed for at udvikle sig i de 
kommende fire-fem år. Det er helt urimeligt og synd og skam’, siger Jens Rohde” 
(www.politiken.dk den 10. april 2005). Og mandag morgen den 11. april udtalte han i Radioavisen, 
at han syntes at Kulturministeren skulle fortælle alle de otte bydere, at nu ville staten alligevel 
sælge, og at køberne så selv måtte tage sig af erstatningerne. Det uddybede han senere på dagen til 
www.politiken.dk : 
 
“ ‘To af tilbudsgiverne […] siger, at de gerne vil påtage sig den økonomiske risiko ved de 
verserende retssager om TV 2. Vi bør spørge de andre seks tilbudsgivere, om de er villige til at 
påtage sig samme risiko. De skal have mulighed for at forholde sig til den ny situation, der er 
opstået’, siger politisk ordfører Jens Rohde (V). Han opfordrer kulturminister Brian Mikkelsen (K) 
til at indkalde bejlerne til nye forhandlinger øjeblikkeligt. ‘Hvis de er villige til at påtage sig 
risikoen ved sagerne, bør salget genoptages med det samme. TV 2 har alvorligt brug for at få tilført 
kapital’, siger Rohde […]. Hvis de seks øvrige tilbudsgivere melder pas, mener Jens Rohde, at der 
må en helt anden løsning til for at sikre TV 2 's fremtid. ‘Jeg har endnu ikke overblik over, om det 
kan lade sig gøre, men man kunne forestille sig at børsnotere TV 2. Så kunne man udvide 
aktiekapitalen og på den måde tilføre TV 2 flere penge. En ting er sikkert: Pengene skal ikke 
komme fra staten. Så risikerer vi at få endnu en sag på halsen’, siger han’1481. Og til Morgenavisen 
Jyllands-Posten nævnte han den 12. april muligheden for at opgive rekapitaliseringen og i stedet 
sælge TV 2/Danmark med en stor gæld. På den måde kunne man undgå ‘de problematiske sager i 
EU’. Og den 13. april gengav Berlingske Tidende, at han den 12. april havde sagt: 
 
‘Man kan forestille sig alle mulige løsninger. Jeg har foreslået en børsnotering. Man kunne også 
sætte TV 2 på folkeaktier. Det ville selvfølgeligt ikke være den ideelle løsning set med vores øjne, 
men et eller andet må vi gøre politisk for at sikre, at TV 2 fortsat kan udvikle sig’. 
 
Alle forslagene er ganske desperate og næppe gennemførlige. Man kan også overveje, hvad 
formålet med løsningsforslagene skulle være: Bidrager de virkeligt til at skabe denne robuste, 
private mediesektor, som var udgangspunktet for privatiseringstanken? Eller er processen nået 
dertil, at selve privatiseringen bliver målet med at privatisere? 
 
De mange forslag og det, at de var i modstrid med Brian Mikkelsens beslutning, skabte naturligvis 
politisk forvirring om, hvad regeringen egentlig ville, og Statsminister Anders Fogh Rasmussen 
måtte derfor tage sagen op på sit pressemøde tirsdag den 12. april. 
 
Som nævnt havde Kulturministeriet den 11. april fremsendt nogle ‘talepunkter’ til Statsministeriet. 
Her var Jens Rohdes forslag om at genoptage salgsprocessen behandlet: 
 
‘Spørgsmål: ’MTG, der er en af byderne, siger, at de fortsat er interesserede i at købe på trods af, at 
de ikke kan få garantier. Jens Rohde opfordrer på den baggrund regeringen til at revurdere 
situationen. Hvad er din kommentar til det?’ 
 

 
1481 Det kunne se ud som om Jens Rohde troede, at det var TV 2/Danmark A/S, der fik pengene ved salg af aktier i den 
statsejede virksomhed. Det er forkert. Staten indkasserer alle pengene og skal efter planen anvende dem til at afdrage på 
statsgælden eller til at finansiere andre statslige projekter (se afsnit 22.7.1 og Kristian Thulesen Dahls og Poul 
Nødgaards udsagn i afsnit 22.17.2). 
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Svar: ’Der har jeg ingen kommentar til. Jeg har fuld tillid til, at kulturministeren har truffet sin 
beslutning ud fra en saglig vurdering af, hvad der tjener statens økonomiske interesser bedst’.’ (s. 3, 
Talepunkter, dateret 11. april 2005). 
 
Til pressekonferencen havde Statsministeriet1482 sammenskrevet talepunkterne og det fornyede 
notat, Kulturministeriet havde fremsendt tirsdag formiddag, til et talemanuskript. Manuskriptet har 
ingen rubrik eller datering, men er fremsendt fra Statsministeriet i forbindelse med en 
aktindsigtssag1483. 
 
Ud fra det, der blev refereret i dagspressen, vil jeg mene, at Statsministeren i hvert fald i betydeligt 
omfang fulgte manuskriptet. Jeg citerer de centrale dele, der forholder sig til Rohdes forslag om at 
genoptage processen og til Brian Mikkelsens udsagn i Berlingske Tidende om, at TV 2 var tæt på 
konkurs: 
 
“Regeringen har ønsket at sælge TV-2 for at skabe de bedst mulige vilkår for konkurrence på public 
service-området. dvs. ønsket om salg er ikke for at få penge i statskassen. Men når staten sælger, 
har regeringen naturligvis en forpligtelse til at sælge bedst muligt. Kulturministeren har i dag på 
ministermødet givet regeringen en orientering om baggrunden for at sætte salget af TV-2 i bero. 
[…] Regeringen har taget kulturministerens redegørelse til efterretning – og bakker selvsagt 
beslutningen op. Det er en ægerligt og dybt beklagelige situation. Regeringen ønsker ikke at opgive 
salget af TV-2, selvom det nu er sat i bero – i hvert fald i nogle år. Regeringen har opfordret TV-2 
til at fortsætte den gode udvikling, de er inde i – og søge fortsatte udviklingsmuligheder”. 
 
Når Statsministeren udtaler, at salget er sat i bero, medfører det, at Jens Rohde derefter kun kan 
støtte Brian Mikkelsens beslutning. Hans private forslag er fejet af bordet. Og når Statsministeren 
omtaler ‘den gode udvikling’, TV 2 er inde i, afviser han Brian Mikkelsens skræmmebillede om en 
mulig konkurs. 
 
At Anders Fogh Rasmussen har sagt dette, bekræftes af det referat, Markedsføring Online udsendte 
den 12. april: 
 
‘Både kulturminister Brian Mikkelsen (K) og Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, fik verbale 
øretæver, da statsministeren for første gang kommenterede det aflyste salg af TV2. Brian Mikkelsen 
blev irettesat, fordi han har sagt, at TV2 kan risikere at gå konkurs, hvis stationen taber de 
verserende sager ved EF-Domstolen. Samtidig gjorde Anders Fogh Rasmussen (V) det også klart, at 
partifællen Jens Rohdes forslag om at gennemtvinge salget ved at indbyde tilbudsgiverne til nye 
forhandlinger, ikke bliver til noget. Bemærkningerne faldt på statsministerens ugentlige 
pressemøde, hvor Fogh slog fast, at salget af TV2 er udsat på ubestemt tid. Samtidig forsikrede 
statsministeren, at TV2 i den mellemliggende tid ikke vil få økonomiske problemer: Da vil det være 
et helt centralt mål for regeringen at sikre, at TV 2 har de fornødne udviklingsmuligheder, og at vi 
også i de kommende år har et stærkt TV 2, der kan stå som en ligeværdig konkurrent til Danmarks 
Radio, når det gælder nyheder og public service i det hele taget, sagde statsministeren’. 
 

 
1482 Manuskriptet staver “TV 2/Danmark” “TV-2” og det tror jeg ikke nogen i Kulturministeriet ville gøre. 
1483 Anders Schmidt Legarth fra Politiken havde den 24. maj 2005 fået aktindsigt i Statsministeriets materiale 
vedrørende salget af TV 2, og heri fandtes dokumentet. Jfr. brev fra Statsministeriet til ham af denne dato, J. nr. 230-
149, kjl. I FM’s arkiv. 
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Og www.politiken.dk meldte den 12. april: ‘Jeg har ikke nogle indvendinger mod kulturministerens 
måde at håndtere TV 2-sagen. Kulturministeren har truffet en beslutning, og givet en redegørelse, 
som regeringen har taget til efterretning’. Og Morgenavisen Jyllands-Posten skrev den 13. april: 
 
‘Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, har gjort sig til talsmand for at fortsætte processen mod et 
salg, men han fik en kold skulder af statsministeren. ‘Kulturministeren har truffet beslutning om at 
sætte sagen i bero. Regeringen mener klart, at når vores juridiske og finansielle rådgiver fraråder at 
fortsætte processen, så vil det ikke være forsvarligt at fortsætte. Derfor vil det ikke komme på tale,’ 
sagde statsministeren i en kommentar til Jens Rohdes udtalelser. Kulturminister Brian Mikkelsen er 
citeret for at sige, at TV 2 kan gå konkurs, hvis salget ikke bliver en realitet. Om det sagde 
statsministeren: ‘Regeringen har ingen som helst forventninger om, at TV 2 kan gå konkurs eller 
nærme sig en konkurs.’’. 
 
Hermed var sagen lukket på regeringsplan og i regeringspartierne. Salget var stillet i bero i hvert 
fald i nogle år, og i mellemtiden vil regeringen sikre, at TV 2 har de fornødne 
udviklingsmuligheder, så DR kan få konkurrence på ’nyheder og public service i det hele taget’ – 
noget Anders Fogh Rasmussen hele tiden havde sat som betingelse for et eventuelt salg. Og et aflyst 
salg opfyldte jo denne forudsætning. 
 
22.17.2. Dansk Folkeparti truer regeringen 
Helt så let gik det ikke at få banket Dansk Folkeparti på plads. Peter Skaarup havde umiddelbart 
den 8. april sat spørgsmålstegn ved Brian Mikkelsens begrundelser; han havde undret sig over, at 
salget stod i regeringsgrundlaget fra for to måneder siden, og at salget nu var stoppet. Ville 
regeringen overhovedet sælge TV 2, når det kom til stykket? 
 
“Vi stiller os meget undrende. Allerede da man gennemførte rekapitaliseringen, vidste man, der 
ville kunne komme nogle juridiske sager fra dem, der har været aggressive. Der må i stedet være 
sket et skift i rådgivningen. Eller også har man pludselig slet ikke villet sælge TV 2”, sagde Peter 
Skaarup i Berlingske Tidende den 9. april 2005. 
 
Brian Mikkelsens udsagn i Berlingske Tidende om, at TV 2/Danmark inden for tre-fire år kunne gå 
fallit, vakte forargelse hos Poul Nødgaard, en anden af Dansk Folkepartis mediepolitiske 
forhandlere. 
 
“Det er uværdigt, at Brian Mikkelsen antyder, at TV 2 står over for en fallit. Det skaber usikkerhed 
og forvirring blandt ledelse og medarbejdere på stationen, og kulturministeren må derfor 
dokumentere den påstand”, sagde Poul Nødgaard i Morgenavisen Jyllands-Posten den 10. april. Og 
Berlingske Tidende gengav hans trustration lidt mere udførligt, ligeledes den 10. april: 
 
“[…] hos regeringens faste støtteparti, Dansk Folkeparti, kalder medieordfører Poul Nødgaard nu 
kulturminister Brian Mikkelsens (K) håndtering af sagen for ‘helt ubehjælpelig’. ‘Det her er meget 
tæt på at være et forligsbrud,’ siger han med henvisning til, at regeringen indgik medieforlig med 
Dansk Folkeparti som støtte i 2002 med henblik på at sælge TV 2. […] ‘Kulturministeren har vidst i 
måneder, ja, måske i over et år, at der var disse sager fra EU undervejs, og man parkerer nu sagen 
om privatisering af TV 2 med EU som undskyldning,’ siger Poul Nødgaard: ‘Brian Mikkelsen har 
holdt os og de mange virksomheder, der har brugt masser af timer, penge og kræfter på at byde på 
TV 2, for nar. Vi fik som støtteparti først reelle udmeldinger fra ministeren i fredags [den 8. april] 
til trods for, at vi gentagne gange har efterlyst tilbagemeldinger fra ministeren.’ Poul Nødgaard 
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kræver dokumentation for, at TV 2 kan risikere at gå konkurs, som kulturministeren i går sagde til 
Berlingske Tidende. Han har diskuteret sagen med Dansk Folkepartis top, og i partiet er der enighed 
om, at forløbet af regeringens prestigefyldte privatisering af TV 2 er både sløset og uprofessionelt, 
siger han” (jeg fremhæver). 
 
Som fremhævet var Nødgaard ikke alene pikeret på TV 2’s og virksomhedens medarbejderes 
vegne, heller ikke hans bekymring for bydernes forgæves anstrengelser kunne dække hans 
bitterhed, - det var selve måden, Brian Mikkelsen havde behandlet en forligspartner på, der var 
kernen. Til www.politiken.dk den 11. april sagde han: 
 
‘‘Den sagsbehandling er ikke ligefrem til et maratonløb. Det er dybt kritisabelt. Ministeren skal 
løbende holde sit parlamentariske grundlag orienteret, og det har han ikke gjort i denne sag’. […] 
Poul Nødgaard vil tirsdag [den 12. april] kræve en forklaring fra ministeren på, hvorfor der gik tre 
måneder, fra sagen blev rejst ved EF-domstolen, til Kulturministeriet blev bekendt med 
indholdet: ’Der foregår i det hele taget en masse underlige ting omkring aflysningen af salget, som 
jeg ikke kan få overblik over. Jeg tror ikke på, at Kulturministeren giver os alle oplysninger om 
baggrunden for beslutningen’’’. 
 
Ligeledes den 12. april udtalte han sig til Nordjyske.dk, der sammen med Fyens Stiftstidende bragte 
historien: 
 
“- Da den første store EU-sag blev afklaret, strålede [Brian Mikkelsen] og sagde, at nu kommer der 
ikke flere forhindringer. Vi spurgte specifikt til de to søgsmål, men han sagde niks, der var "ingen 
problemer", fortæller Poul Nødgaard. Først på et møde i fredags lod kulturministeren vide, at juraen 
alligevel var et problem. - Når vi viser stor tillid til regeringen, stemmer finanslove igennem og så 
videre, bør vi løbende få respons og ikke bare få sådan et bombe lidt henkastet smidt i hovedet på et 
fredagsmøde. Vores bitterhed er overordentlig stor mod kulturministeren, siger Poul Nødgaard, der 
allerede i dag [den 12. april] vil pumpe Brian Mikkelsen for oplysninger. - Vi er bange for, at 
regeringen har fortrudt og nu bruger det her som en undskyldning for at udskyde salget” (jeg 
fremhæver). 
 
Og den 12. april bragte Morgenavisen Jyllands-Posten en kommentar, som Poul Nørgaard selv 
havde skrevet under rubrikken “TV 2-farce får følger”: 
  
“I MINE MANGE ÅR i Folketinget har jeg sjældent oplevet en mere farceagtig optræden end den, 
regeringen udviste, da den i sidste uge pludselig ud af det blå kundgjorde, at salget af TV 2 
udskydes til efter afslutningen af de retssager, der er anlagt ved EF-domstolen hvorefter 
kulturminister Brian Mikkelsen dagen efter annoncerede, at tv-stationen vil gå konkurs om tre-fire 
år. Et helt igennem grotesk sagsforløb, som kommer til at få følger. Én ting er, at regeringen ikke på 
forhånd underretter forligspartneren Dansk Folkeparti. Det er en regulær uforskammethed, som 
uundgåeligt vil påvirke forhandlingsklimaet, når fremtidige aftaler skal indgås mellem DF og 
regeringen. Formentlig er det på kanten af at være forligsbrud og DF vil forlange en grundig 
forklaring fra kulturministeren. Men behandlingen af DF er langt fra det værste i denne sag. Langt 
værre er, at TV 2's ledelse og hundreder af medarbejdere, som under hele forløbet har opført sig 
yderst loyale, nu ikke aner, om de er købt, solgt eller gået konkurs. Jeg vil ikke bebrejde dem, hvis 
vi i den kommende tid oplever en vis frustration blandt medarbejderne. Hertil kommer, at 
regeringens kovending er en hån mod de tilbudsgivere, som i god tro har brugt oceaner af 
mandetimer og penge på at undersøge udbudsmaterialet og udarbejde købstilbud. Kulturministerens 
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argument om, at man ikke kan ‘give køber en garanti for, at køber blev holdt skadesløs for 
efterfølgende tab som følge af sagerne,’ holder nemlig ikke. […] Som én af tilbudsgiverne, MTG's 
direktør Jørgen Madsen, påpeger: ‘Man fastsætter sit bud ud fra den risiko, der er forbundet med 
sagerne. Det har vi også gjort.’ Tilbudsgiverne havde netop kalkuleret med risikoen for 
efterfølgende tab og indregnet den i deres bud. Sund forretningslogik som regeringen kunne lære en 
del af. Tilbage står spørgsmålet: Hvorfor finder regeringen på dette i 11. time? Den har jo hele tiden 
vidst, at der forestod retssager ved EF-domstolen. Og hvorfor orienterede regeringen først sin 
forligspartner DF i sidste øjeblik? Måneder igennem har vi diskuteret salget af TV 2, uden at 
regeringen på noget tidspunkt har givet udtryk for tvivl om, hvorvidt salget skulle gennemføres. Nu 
her, på selve målstregen, vender den pludselig på en tallerken. Det er som en brudgom, der siger nej 
foran alteret efter i flere år at have ligget på knæ for den udkårne. Det er uværdigt, det er 
utroværdigt, og det viser en foruroligende mangel på dømmekraft, som jeg ikke villet have tiltroet 
kulturministeren. For at sige det lige ud har regeringen i denne sag ikke været sin opgave voksen. 
At statskassen desuden kommer til at mangle et provenu i milliardklassen, nemlig de penge som 
salget ville have indbragt, er en anden sag. Det bliver regeringens problem, og det må den 
naturligvis løse selv. Det vil DF hverken have lod eller del i. Én ting er sikker: I den kommende tid 
vil Dansk Folkeparti forlange hver en sten vendt i denne sag først og fremmest i form af en 
detaljeret redegørelse fra kulturministeren” (jeg fremhæver). 
 
Nu var sagen ikke længere kun et spørgsmål om at sælge TV 2. Den var udstrakt til at omfatte det 
permanente samarbejde mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. 
 
De 12. april, hvor læserne af Morgenavisen Jyllands-Posten kunne studere Poul Nødgaards 
advarselsskud, var der spørgetid i Folketinget, og fem spørgsmål var anmeldt til 
Kulturministeren1484. Det mest alvorlige kom fra Finansudvalgets formand, Kristian Thulsen Dahl, 
der også var formand for Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Jeg citerer fra besvarelsen af 
spørgsmål US 22, idet jeg udelader, at formandens giver ordet til næste taler: 
 
“Kristian Thulesen Dahl (DF): Da vi i fredags fik meldingen om aflysningen eller udsættelsen eller 
hvilken betegnelse, kulturministeren bruger i forhold til TV 2-salget, var det meget overrumplende 
for os. Vi kunne også notere os, at det var overrumplende for ordførerne fra Venstre og 
Konservative. Kulturministeren siger her i dag, at regeringen træffer en beslutning på baggrund af 
den rådgivning, man har fået osv. Derfor vil jeg gerne vide, hvem regeringen er i den her 
sammenhæng: Er det kulturministeren alene, eller har det været drøftet i regeringen som sådan eller 
i nogle af de fora, som regeringen koordinerer nogle af de her ting i? [1485]. 
 
KULTURMINISTEREN (Brian Mikkelsen): Det er klart, at jeg, når regeringen træffer en 
beslutning, udtaler mig som ressortminister på hele regeringens vegne. Så det er en beslutning, 
regeringen har truffet, når jeg udtaler mig. Den beslutning er truffet på baggrund af den rådgivning, 
vi har fået fra de rådgivere, vi har, som i det her tilfælde er kammeradvokaten og vores økonomiske 
rådgivere og andre juridiske rådgivere. Det er jo en beslutning, som vi må stå til ansvar for, da vi 
ikke vil fortsætte ad et spor, som kammeradvokaten har frarådet os. 
  
Kristian Thulesen Dahl (DF): Det er måske et svar, måske ikke, for som jeg umiddelbart forstår 
kulturministeren, ligger der i svaret her, at det ikke har været drøftet i øvrigt i regeringen eller i 

 
1484 US 19 af Per Clausen, US 20 af Holger K. Nielsen, US 21 af Poul Skaarup, US 22 af Kristian Thulesen Dahl og US 
23 af Simon Emil Ammitzbøll. Alle angik TV 2-salget. 
1485 Dahl må sigte til koordinationsudvalget, evt. til stats- eller finansministeren. 
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nogle af de fora, regeringen har, hvor man drøfter sådan nogle spørgsmål, men at det er 
kulturministeren alene, at det er kulturministeren selv, der på baggrund af den rådgivning, der er 
kommet eksternt fra, har truffet den her beslutning. Kan det bekræftes? Når jeg spørger og gerne vil 
have et svar på det her, er det, fordi det også er finanslovstof. Det her er jo et spørgsmål, vi har 
diskuteret i forbindelse med indgåelsen af finanslovforliget, regeringen og Dansk Folkeparti 
imellem, nemlig at der kommer et privatiseringsprovenu fra forskellige kilder, som så er blevet 
brugt på forskellig vis. Derfor er jeg interesseret i og vil gerne have bekræftet, om det er sådan, som 
jeg umiddelbart forstod kulturministerens svar, nemlig at det faktisk er kulturministeren selv, der 
har truffet den her beslutning, og at det ikke har været drøftet de steder, hvor ministrene ellers 
mødes og træffer beslutninger i virkeligheden mere på hele regeringens vegne, hvis jeg må bruge 
det udtryk. 
  
KULTURMINISTEREN (Brian Mikkelsen):  Jeg kan kun gentage, at det forvaltningsstrukturelt jo 
er sådan, at når kulturministeren udtaler sig, er det på vegne af hele regeringen. Men jeg kan også 
røbe over for spørgeren, at når det er vigtige beslutninger, så drøfter kulturministeren det 
selvfølgelig også med resten af regeringen. Så denne her beslutning er truffet på vegne af hele 
regeringen, fordi vi bliver nødt til at følge den rådgivning, vi får fra kammeradvokaten. 
  
Kristian Thulesen Dahl (DF): Jeg takker for den sidste afklaring, fordi det så nu er modsat af det, 
som jeg forstod i det første svar, så det her er en sag, der forud for beslutningen eller 
offentliggørelsen af beslutningen i fredags har været drøftet i regeringen som sådan, og at det ikke 
alene er kulturministeren, der har truffet den her beslutning, men regeringen. Jeg har så selvfølgelig 
også det synspunkt, at der nok er nogle, der burde have viftet kulturministeren noget om næsen 
med, at det så ikke er sådan en beslutning, man bare lige offentliggør, fordi det jo er en beslutning, 
der provenumæssigt har nogle konsekvenser. Afslutningsvis kan jeg måske bare bede 
kulturministeren om at bekræfte, at det faktisk forholder sig sådan, og at han også er bekendt med, 
at det provenu, man regner med kommer ind ved salg af TV 2, er et provenu, man har siddet og 
disponeret over i andet regi. 
  
KULTURMINISTEREN (Brian Mikkelsen): Jeg skal jo ikke kunne afgøre, hvor man har siddet og 
disponeret over de ting. Jeg har i hvert fald ikke siddet og disponeret over dem. Jeg sidder godt nok 
i regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg, og jeg har ikke siddet og disponeret over de 
penge. Men jeg kan sige det så klart, som jeg overhovedet kan: Det er klart, at en ansvarlig regering 
ikke kan sidde et råd fra kammeradvokaten og vores rådgivere overhørig. Lige så snart vi får det 
råd, bliver vi nødt til at tage skridt til at implementere det råd. Der er ikke nogen andre muligheder, 
hvor frustrerende det ellers er, i forhold til hvor mange af os der gerne vil privatisere TV  2. Der er 
ikke noget at sige og gøre, når der kommer et så klart råd fra kammeradvokaten. Det bliver vi nødt 
til at følge” (jeg fremhæver). 
 
Brian Mikkelsen var helt på det rene med, at han måtte imødekomme Dansk Folkepartis krav om 
‘en detaljeret redegørelse’. Han havde den 12. april – kort før spørgetiden – holdt møde med de 
mediepolitiske ordførere1486, og her havde han mundtligt redegjort for forløbet. Ordførerne fra 
Dansk Folkeparti var ikke tilfredse med denne orientering. Til Berlingske Tiende udtalte Peter 
Skaarup: 
 

 
1486 Sagt af Brian Mikkelsen i spørgetiden den 12. april 2005 under svar på US 23. 
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“Selvom det går trægt, så er kulturminister Brian Mikkelsen (K) nu på vej med de dokumenter fra 
Kammeradvokaten, som viser, hvorfor TV2 salget blev aflyst i ellevte time. […] På et møde med 
ministeren i går [den 12. april] blev han lovet adgang til de centrale vurderinger fra 
Kammeradvokaten, der overraskende fik Brian Mikkelsen til at træde hårdt på bremsen og afblæse 
det længe annoncerede salg af danskernes foretrukne tv-station. ‘Det er fortsat underligt, hvad der 
er sket i processen, så vi ser frem til at få adgang til de centrale dokumenter i sagen, ligesom vi har 
efterlyst en redegørelse for, hvem der vidste hvad hvornår. Ikke mindst da vi blev informeret 
overordentligt sent i processen,’ siger en utilfreds næsteformand’. […]’Vi har i en anden mediesag 
set Kammeradvokaten komme med først en og dernæst en ganske anden vurdering [1487]. Nu må vi 
have vished for, hvad der helt præcist er sket i denne sag. Kort sagt kan man sige, at vi fortsat 
savner en rigtig god forklaring,’ lyder det fra Peter Skaarup” (den 13. april 2005). 
 
Og til Børsen havde Poul Nørgaard sagt: 
 
‘‘Vi har nu forlangt at få en skriftlig redegørelse over hele hændelsesforløbet. Den sidder de og 
arbejder på lige nu i Kulturministeriet, og når vi får den i morgen eller overmorgen, vil vi nøje 
studere hver en linje og derefter afgøre, hvad vi vil foretage os,’ siger partiets mediepolitiske 
ordfører Poul Nødgaard. Sammen med de andre medieordførere fra forligskredsen fik Poul 
Nødgaard i dag en briefing fra kulturministeren. ‘I den anledning fortalte jeg ham, at vi bestemt 
ikke synes, han har håndteret sagen professionelt, og at vi som regeringens parlamentariske 
grundlag for fremtiden forventer at blive bedre informeret, end det er sket i denne sag,’ siger Poul 
Nødgaard”. 
 
22.17.3. Kammeradvokatens redegørelse 
Den 13. april 2005 sendte Brian Mikkelsen til medieordførerne ‘et notat fra Kammeradvokaten, der 
nøje beskriver den juridiske baggrund for Kammeradvokatens indstilling til Kulturministeriet om at 
udskyde salget af TV 2, indtil de verserende retssager ved EF-Domstolen er afsluttede’. Notatet var 
dateret 13. april 2005. 
 
Notat var vedlagt et brev, hvori Brian Mikkelsen nærmere forklarede det tidsmæssige forløb1488. 
 
Brian Mikkelsen oplyser, at de to sager angående rekapitaliseringen blev anlagt henholdsvis den 7. 
og den 20. januar 2005. Kulturministeriet blev orienteret kort tid derefter. Indholdet af stævningerne 
blev først offentlig kendt den 19. marts og den 2. april. 
 
‘Jeg er imidlertid blevet orienteret om, at Kammeradvokaten den 28. januar fra uformelle kilder og i 
fortrolighed modtog kopi af Viasats stævning og efterfølgende den 18. februar tillige kopi af 
TVDanmarks stævning. Disse stævninger videresendte Kammeradvokaten i umiddelbar forlængelse 
heraf til fortrolig orientering til embedsmænd i Kulturministeriet’. 
 

 
1487 Jeg er ikke sikker på, hvad Skaarup henviser til. Det kan muligvis være betimeligheden i at anke Kommissionens 
19. maj-afgørelse. Her afviste Kulturministeren først at anke, men gjorde det senere. Se afsnit 22.10.3. Anken blev 
afvist ifølge Politiken den 25. maj 2004. Ved samrådet den 4. juni 2004 oplyste Brian Mikkelsen, at det endnu ikke var 
besluttet, om regeringen ville anke (Kulturudvalget, alm. del, bilag 611), og den 1. juli 2004 udsendte ministeriet en 
pressemeddelelse med oplysning om, at regeringen havde besluttet at anke (“Regeringen indbringer TV 2-afgørelsen for 
EF-Domstolen”). 
1488 Brevet har ingen rubrik. Det er dateret 13. april 2005 og har journalnummer: 2004-6195-76, JHR. Findes som Bilag 
35 i kulturudvalget 2004-05 (anden samling), alm. del. Brevet er stilet til “Poul Nørgaard, Peter Skaarup, Louise 
Frevert; Jens Rohde; Ellen Trane Nørby, Carina Christensen, Jakob Axel Nielsen”. 
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Brevet anfører, at Kammeradvokaten derefter rådgav Kulturministeriets styregruppe, der som 
tidligere nævnt var den centrale instans i salgsprocessen. Rådgivningen var baseret på en analyse af 
alle de juridiske tvivlsspørgsmål inkl. dem, der udsprang af de seneste stævninger (som 
Kammeradvokaten havde kendt siden henholdsvis den 28. januar og den 18. februar). I 
styregruppen sad embedsmænd fra Kulturministeriet og Finansministeriet samt  Danske Markets og 
Kromann Reumert (jfr. afsnit 22.13.1). Styregruppen mente ikke, at den kunne videregive en 
indstilling med en rådgivning til regeringen, ‘før [den] havde tilendebragt sin evaluering af de 
indkomne bud og sin vurdering af det samlede sagskompleks. Dette skete først efter den 2. april, 
hvor stævningens hovedindhold var offentliggjort, og i den forbindelse blev jeg orienteret om 
stævningernes indhold’. 
 
Brevet slutter med denne implicitte beklagelse: ‘Hvis jeg ved orienteringen i går [den 12. april] var 
upræcis omkring der tidsmæssige forløb håber jeg, at jeg ved ovenstående har rettet op på denne 
utilsigtede mangel på præcision’. 
 
Brevet kunne være mere oplysende. Hvor lang tid skulle Kammeradvokaten bruge, før han sendte 
sin rådgivning til styregruppen? Og hvor lang tid skulle styregruppen bruge til at vurdere 
Kammeradvokatens rådgivning, før styregruppen mente det nødvendigt at orientere ministeren? Og 
hvorfor var det offentliggørelsen af Viasats stævning i Den Europæiske Unions Tidende den 2. 
april, der medførte, at Brian Mikkelsen blev orienteret om stævningernes indhold? Og forløb hele 
denne trafik mundtligt, således at der ikke fandtes dokumenter, ministeren senere kunne vise de 
mediepolitiske ordførere?1489 
 
Det dokument, ministeren vedlagde sit brev, var nemlig ikke et dokument fra beslutningsprocessen, 
men et dokument fremstillet til lejligheden, dvs. post festum. Kammeradvokaten indledte således: 
 
“Jeg er blevet bedt om at redegøre for baggrunden for min rådgivning til Kulturministeriet om at 
udskyde salget af aktier i TV2/Danmark A/S før overgangen til 2. fase i salgsprocessen”1490. 
 
Kammeradvokatens hovedbegrundelse for at anbefale en udskydelse af aktiesalget er, som det er 
fremgået, at den videre proces ikke ville stille byderne lige. Viasat og TvDanmark ville stå i en 
særlig situation, da de nødvendigvis ville have større indsigt i retssagerne og derfor bedre kunne 
vurdere de risici, der var forbundet med dem og derfor med muligheden af at skulle betale ulovlig 
statsstøtte tilbage. Kammeradvokaten mente også, at ‘[Viasat og Kanal 5/TvDanmark] har […] 
rådighed over retssagerne, dvs. at de har mulighed for at fjerne en del af risikoen ved at hæve egne 
retssager, såfremt den vindende byder er deres egen koncern’ (s. 3). 
 
Det afgørende for Kammeradvokatens rådgivning er derfor, om staten kan give byderne en garanti 
imod et tilbagebetalingskrav. 
 

 
1489 Brian Mikkelsen afviser den 14. april til Politiken, at Kammeradvokaten havde afleveret et notat til styregruppen: 
“»Vi har fået en samlet vurdering af Kammeradvokaten her til sidst, hvor han har vurderet, at vi ikke skulle gå videre 
med processen. Det er sådan set der, den ligger«. Og den eneste grund, som Kammeradvokaten har lagt frem, er det 
retssagerne i EU? »Nu har jeg jo ikke været personligt ovre og snakke med Kammeradvokaten«. Men du har vel læst 
notatet fra ham ? »Der er ikke noget notat […]”. Men som det er citeret, var der en række andre notater fra processen, 
der imidlertid ikke blev udleveret til medieordførerne. Det er ikke sandsynligt, at Kammeradvokaten ikke havde 
formuleret sin rådgivning skriftligt. 
1490 Kammeradvokaten: Notat om udskydelsen af salget af aktier i TV2/Danmark A/S, dateret 13. april 2005. J.nr.: 36-
3044 HS/KLH/mod. Finde som bilag til det nævnte bilag 35. 
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“Det er generelt min vurdering, at det bør være muligt for en sælger (staten) at garantere købere af 
en aktiepost i et statsligt selskab mod det tab, som de vil kunne lide, såfremt verserende 
statsstøttesager ender med, at det pågældende selskab vil skulle tilbagebetale eventuel ulovlig 
statsstøtte modtaget før aktiesalget. Denne retsopfattelse har Kommissionen ikke taget afstand fra, 
men har dog tilkendegivet, at en formel stillingtagen forudsætter en notifikation efter traktatens 
statsstøtteregler. Men en kompensation, der udløses som følge af, at en rekapitalisering, der har 
været godkendt af Kommissionen, og som udgør selve det økonomiske fundament for 
virksomheden, underkendes af EF-Domstolen, tror jeg ikke på, at staten kan sikre ved en garanti. 
Det hænger sammen med, at en sådan garanti ville blive anset for at fratage en annullationsdom 
dens effektive virkning og dermed i sig selv ville være i strid mede de EU-retlige regler” (s. 2)1491. 
 
Og da der ikke kan gives garanti, må hver tilbudsgiver indkalkulere muligheden for tab ved krav om 
tilbagebetaling, hvorved prisen kan komme til at ligge under den ‘rigtige’ markedspris. 
 
Salgsprocessen må derfor suspenderes (s. 3). Både argumentet om den for lave pris og 
konkurrenceforskellen anføres. 
 
Det er den forklaring, ministeren gav de mediepolitiske ordførere for Dansk Folkeparti.  
 
Jeg kan ikke forestille mig, at ordførerne eller andre fra Dansk Folkeparti umiddelbart har haft 
indvendinger imod Kammeradvokatens rådgivning. De kunne næppe forholde sig til detaljerne i 
den. Dertil er sagerne for komplicerede og hele problemstillingen for ukendt i den politiske 
offentlighed, jfr. de mange misforståelser og fejl i de danske myndigheders omgang med 
statsstøtteproblemetikken, jeg tidligere har påpeget. 
 
Men Brian Mikkelsens brev koblet med dateringen af Kammeradvokatens skrivelse må have været 
provokerende. Beskrivelse af processens forløb lukker ikke sagen, men rejser i stedet nye spørgsmål 
om det ejendommelige i, at ministeriet har kendt sagerne siden sidst i januar og midt i februar uden 
at orientere ministeren. Sagen var dog den, ministeriet havde brugt mest tid på i Brian Mikkelsens 
regeringsperiode (afsnit 22.13.1), og den stod højt på regeringens dagsorden. Bl.a. var den igen 
anført i regeringsgrundlaget fra medio februar (afsnit 22.13.6). 
 
Og hvis Dansk Folkepartis forhandlere ikke troede på, at ministeren ikke vidste mere på et tidligere 
tidspunkt, var næste spørgsmål derfor: Hvorfor har han ikke sagt noget? Var der en anden grund til 
aflysningen end den officielle? Og her var to forklaringer præsenteret i pressen: Den første var, at 
regeringen slet ikke ville sælge, når det kom til stykket, og det kunne den ikke sige til sin 
forligspartner, da det ville være forligsbrud.  Den anden var, at regeringen ikke ville sælge til den 
køber, der havde det bedste bud, og som derfor ikke kunne afvises, hvis staten skulle sælge. Men 
det måtte regeringen holde helt for sig selv, da det ville være brud på EU’s bestemmelser om 
offentligt udbud, hvis den solgte til en køber, der ikke havde det bedste bud. 
 
Dansk Folkepartis forhandlere måtte under alle omstændigheder opleve, at de ikke fik alt at vide, og 
at de heller ikke var taget med på råd, da beslutningen om denne højprofilerede sag blev truffet. 
Som Poul Nødgaard havde sagt det: Det var respektløst over for en forligspartner. Og hvis der var 

 
1491 Bemærk her, at denne argumentation på trods af en sproglig lighed er noget anderledes end den, TvDanmark 
fremførte i sin anke af rekapitaliseringsbeslutningen, jfr. afsnit 22.13.2. TvDanmark anfægtede rekapitaliseringens 
indflydelse på 19.-maj Beslutningen. Kammeradvokaten taler om en evt. kompensation efter, at Retten har ophævet 
rekapitaliseringebeslutningen. 
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noget, Dansk Folkeparti ikke ville finde sig i på dette tidspunkt, så var det, at regeringen ikke viste 
partiet respekt. Dansk Folkeparti arbejdede omhyggeligt og langsigtet på at blive en del af det gode 
selskab og kæmpede her imod en række fordomme, - således så partiet det i det mindste1492. Og i 
det gode selskab behandlede man hinanden høfligt og respektfuldt1493. Her var en kærkommen 
lejlighed til at minde om det og sætte De Konservative på plads. Brian Mikkelsens håndtering af 
mediepolitikken var i forvejen præget af manglende jugement: Salget af P5 til Rupert Murdoch og 
den efterfølgende skandale med kontrol af nyhedsformidlingen var langt fra glemt. Det var heller 
ikke nogen cadeau til hans dømmekraft, at de to, han havde udpeget som formænd for DR og TV 
2’s bestyrelser, efter forholdsvis kort tid begge havde valgt/var tunget til at stoppe før tid1494. Og så 
var der det økonomiske: Regeringens begrænsning af de offentlige udgifter via skattestoppet var i 
bund og grund ikke Dansk Folkepartis politik men kunne accepteres, hvis de offentlige sociale 
ydelser kunne finansieres på anden måde: f.eks. ved salg af statslige virksomheder. Og her havde 
Brian Mikkelsen fejlet – uden at orientere eller drøfte det med de finanspolitiske forhandlere, 
inklusive formanden for finansudvalget, Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl. 
 
22.17.4. Forliget opsiges – VKO-samarbejdet i krise 
Dansk Folkeparti drøftede det svar, Brian Mikkelsen havde givet, og samme aften den 13. april 
faldt hammeren. Kristian Thulesen Dahl gik i TV 2’s sene nyhedsudsendelse1495. 
 
[Udsendelsens første indslag, 22.00:34:] 

 
1492 “Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene bliver I aldrig, set med mine øjne”. Sagt af Statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen i åbningstalen i Folketinget, oktober 1999. 
1493 Jfr. dette lille uddrag af analyse og interview med Pia Kjærsgaard, som Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 
22. maj 2005. “[…] På Christiansborg er det ikke nogen hemmelighed, at forholdet mellem de konservative og Dansk 
Folkeparti længe har været dårligt og nærmest hadefuldt, men Pia Kjærsgaard fik også hurtigt indtryk af, at det loyale 
og tillidsfulde forhold til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) havde ændret sig. Hun oplevede statsministeren 
som underlig fjern og distancerende under forhandlingerne om regeringsgrundlaget en uge efter valget. Dansk 
Folkeparti blev indkaldt til en række møder i Statsministeriet og mødte op med flere krav. Men Dansk Folkeparti fik en 
kold skulder og opnåede ingen indflydelse på regeringsgrundlaget. ’Der blev lavet et regeringsgrundlag, som der ikke 
var politisk flertal for. Det synes jeg er en farlig kurs for regeringen, og det skortede ikke på advarsler fra vores side, 
men set i bakspejlet var vi nok for pæne. Det gik først langsomt op for os, hvad der var ved at ske.’ Pia Kjærsgaard 
tænker især tilbage på et møde i Statsministeriet, da Dansk Folkeparti var blevet lovet et udkast til regeringsgrundlaget, 
men intet lå klart. […] ’Det var vi temmelig overraskede over, men vi var flinke, fordi vi næsten ikke kunne nænne at 
gå ud til pressen og sige, at regeringen ikke har lavet sit arbejde. Så vi sad egentlig bare og drak kaffe og snakkede om 
alle mulige andre ting, og bagefter sagde jeg så til pressen, at der måtte være intern splid i regeringen. Det var Anders 
Fogh utrolig vred over bagefter. Men jeg tror stadig, at det var sandheden.’ Det var en ydmygende oplevelse for Dansk 
Folkeparti at måtte hente regeringsgrundlaget i Statsministeriet på samme tidspunkt som pressen. Under den 
efterfølgende åbningsdebat i Folketinget demonstrerede Dansk Folkeparti, at regeringen havde glemt at afsætte 
økonomiske ressourcer til kræfthandlingsplan II i regeringsgrundlaget og fik tvunget en vedtagelse i gennem. Følelsen 
af ikke at blive lyttet til og taget alvorligt betød for Dansk Folkeparti, at der kom et køligt og anstrengt forhold til 
regeringen og dens ministre. På de interne linjer i regeringen advarede flere ministre om, at prisen kunne blive endda 
meget høj, hvis ikke man begyndte at reparere på forholdet og tage Dansk Folkeparti i ed som forligsparti. Men den 8. 
april blev det kølige klima til en reel krise, da kulturminister Brian Mikkelsen annoncerede, at salget af TV 2 måtte 
udsættes på grund af stor usikkerhed om en række verserende retssager ved EF-domstolen. Den dag besluttede Dansk 
Folkeparti at trække en streg i sandet, og der blev lagt en strategi for at tvinge regeringen til at behandle sit støtteparti 
ordentligt. ’Det var bare slut med vores velvilje, og vi var vrede. Hvis kulturministeren havde indkaldt os til et møde og 
sagt, at kammeradvokaten var kommet med indstillingen om at udsætte salget af TV 2, så havde vi fundet en løsning. 
Men det gjorde han ikke på trods af vores gentagne opfordringer. Regeringen fejlbedømte situationen og har ansvaret 
for, at det hele på et tidspunkt løb løbsk,’ mener Pia Kjærsgaard”. 
1494 Jørgen Kleener stoppede før tid i DR den 11. oktober 2004, og Erik Ross Petersen gjorde det ligeledes i TV 2 den 
20. oktober 2004. Begge var udpeget af Brian Mikkelsen pr. januar 2002 for fire år. 
1495 Ordret udskrift fra kopi i Statens Mediesamling.  
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[Studievært:] Dansk Folkeparti kræver, at Statsministeren tager salget af TV 2 ud af hænderne på 
Kulturministeren. Brian Mikkelsen magter simpelthen ikke opgaven, mener partiet. 
[Mødelokale på Christiansborg med Kr. Thulesen Dahl (KTD), der sætter sig på en stol og tænder 
et tv-apparat via en fjernbetjening.  Speak:] Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti er mildest 
talt utilfreds med Kulturministerens håndtering af TV 2-salget [klip fra en tv-udsendelse i det tv, 
KTH kikker på. Underteksterne kan opfattes som ironiske udsagn om forholdet mellem DF og K.] 
[KTD:] Jeg fatter simpelthen ikke, at Brian Mikkelsen har viklet sig ind i det her og gjort det på en 
så uelegant måde. 
[Speak:] Thulesen Dahl mener, at en anden nu må overtage opgaven. 
[Nyt klip fra tv] 
[KTD:] Jeg mener, at håndteringen har været så kritisabel, at vi må ha’ flyttet hele processen 
omkring salget af TV 2 fra kulturministeriet over i finansministeriet, som jo øh som jo har stor 
rutine i salg af statslige aktiver. 
[Speak:] Privatiseringer hører normalt til i finansministeriet, men i TV 2’s tilfælde ville det ikke 
ændre noget at flytte det derover nu, - det er for sent mener Venstres ordfører. 
[Jens Rohde et uidentificerbart sted:] Det gør ikke nogen forskel på nuværende tidspunkt, om salget 
ligger i kulturministeriet eller finansministeriet. Kammeradvokaten har talt, og så er der ingen 
minister, der har mulighed for at sælge TV 2 under de nugældende vilkår. Jeg har endnu ikke hørt 
om en minister, der er gået imod Kammeradvokatens råd i sådan nogle sammenhænge. Det tror jeg 
ikke, nogen minister vil risikere. 
[KTD]: Men jeg tror regeringen bør tænke sig rigtig rigtig grundigt om, inden regeringen øh… slår 
hånden af os i forhold til der her, fordi det er så oplagt for alle og enhver i dether kongerige, at 
regeringen har tacklet salget omkring TV 2 på en helt helt forkert måde. 
[Speak efter nyt klip til tv:] Brian Mikkelsen ønsker ikke at sige noget, han henviser til, at det er 
Statsministeren, der afgør om finansministeriet skal overtage salget. Det lykkedes ikke i dag at få 
Anders Fogh Rasmussens kommentar’. 
  
Næste dag, den 14. april gengav Fyen Stiftstidende/Nordjyske Stiftstidende Poul Nødgaards udsagn 
om sagen: 
 
“- Dråben, der får bægeret til at flyde over, er Brian Mikkelsens ubehjælpsomme håndtering af den 
her sag. Så hårdt er det personlige angreb fra Dansk Folkepartis medieordfører, Poul Nødgaard, på 
Kulturminister Brian Mikkelsen (K), efter at salget af TV 2 er faldet på gulvet. Regeringens 
støtteparti vil derfor ikke længere diskutere TV 2-salget med den ansvarlige minister og forlanger 
nu sagen lagt ind under Finansministeriet, hvis partiet fortsat skal medvirke, erfarer Nordjyske og 
Fyens Stiftstidender. - Der er nogle grænser for, hvad Dansk Folkeparti vil finde sig i. Vi er 
regeringens parlamentariske grundlag, derfor kræver vi, at vi i de forlig, vi er med i, bliver holdt 
løbende og tæt orienteret om tingene, siger Poul Nødgaard. Han lægger ikke skjul på, at han er dybt 
frustreret over Brian Mikkelsen. - Han er sikkert god på nogle andre områder, men den her sag har 
han bestemt ikke håndteret professionelt. Dertil kommer vores bitterhed over, at ministeren efter 
den store EU-sag sagde til mig, at så kører toget hen mod privatiseringen, nu kan du være rolig. Så 
kom de her to nye klagesager for mange, mange måneder siden, og jeg spurgte Brian Mikkelsen: 
Hvad nu? og han svarede, at det skulle jeg overhovedet ikke tage mig af, der er ingen problemer, 
siger Poul Nødgaard. Selvom Dansk Folkeparti er stærkt utilfredse med Brian Mikkelsen, så 
forlanger de ikke ministeren sparket af taburetten, men Poul Nødgaard lægger ikke skjul på, at 
støttepartiets vrede i mod ministeren er stor. - Vi løber ikke storm på ministeren, men når det gælder 
TV 2 har han mistet Dansk Folkepartis tillid, siger Poul Nødgaard. Brian Mikkelsen er påvirket af 
kritikken, men afviser, at han på nogen måde kunne have handlet anderledes. - Vi har ikke kunnet 
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gøre andet end det, vi har gjort, og de har fået en ordentlig information hele vejen igennem. Jeg har 
ingen kommentarer til det. Regeringen har besluttet, at det ligger i Kulturministeriet, siger Brian 
Mikkelsen” (www.nordjyske.dk den 14. april 2005, videresendt som citathistorie af Ritzau kl. 
13:46). 
 
Ritzau fulgte derefter selv historien op ved at henvende sig til Kristian Thulesen Dahl, der på dette 
tidspunkt kendte Brian Mikkelsens udtalelser til de to stiftstidender: 
 
“‘- Det, som er sket i den sidste uge, har overbevist os om, at Brian Mikkelsen ikke er den rette til at 
have siddende for bordenden i spørgsmålet om et salg af et så stort aktiv som TV2. Når vi har forlig 
om salget af TV2, så er det vigtigt, at vi har sikkerhed for, at regeringen arbejder konstruktivt for 
salget, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau. Dansk Folkepartis gruppeformand oplyser, at 
beslutningen i ‘praksis’ medfører, at arbejdet med salget af TV2 flyttes over til finansminister Thor 
Pedersen (V). Ifølge Kristian Thulesen Dahl kan regeringen ikke undslå sig dette krav, uanset hvad 
kulturministeren måtte mene om sagen. - Det er ikke noget, Brian Mikkelsen bestemmer. Det vil 
medføre uoverskuelige konsekvenser for regeringen, hvis den ikke lytter til os. Så det tror jeg 
bestemt ikke, at regeringen bare vil sige, at det ikke kan lade sig gøre, siger Dansk Folkepartis 
gruppeformand’” (Ritzau kl. 16:51, jeg fremhæver). 
 
Det var tæt på en regulær krigserklæring. 
 
Den 26. april blev Anders Fogh Rasmussen spurgt til sagen på sit ugentlige pressemøde og Ritzau 
refererede: 
 
“Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vil ikke umiddelbart afvise Dansk Folkepartis krav om, 
at forhandlingerne om TV2's salg fjernes fra kulturminister Brian Mikkelsens (K) ansvarsområde. 
[…] Men spørgsmålet er slet ikke aktuelt endnu, siger statsministeren. - Vi har lyttet til, hvad Dansk 
Folkeparti siger, men jeg tror, at vi finder fornuftige løsninger på kommunikationen mellem Dansk 
Folkeparti og regeringen. Målet er stadig væk at få solgt TV2, men efter råd har vi sat processen i 
bero, så lige nu er der ikke behov for at tage stilling til, hvor sagen skal ligge, siger Anders Fogh 
Rasmussen’ (kl. 16:49) . 
 
Nordjyske Stiftstidende/Fyens Stiftstidende gik straks videre med denne bløde afvisning til Kristian 
Thulesen Dahl: 
 
“Dansk Folkeparti (DF) vil ikke acceptere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) udmeldinger 
om, at det ikke er nødvendigt at fjerne TV 2-salget fra kulturminister Brian Mikkelsens bord, fordi 
salget er i bero. Tirsdag sagde Anders Fogh Rasmussen, at han håbede på ‘fornuftige løsninger på 
kommunikationen mellem Dansk Folkeparti og regeringen’. Han ville ikke afvise senere at flytte 
salget af TV 2 til Finansministeriet, men mente ikke, at det var en relevant diskussion, nu hvor 
‘processen er sat i bero’. Men det er ikke godt nok, siger DF's gruppeformand Kristian Thulesen 
Dahl til NORDJYSKE Stiftstidende og Fyens Stiftstidende. - Det kan ikke afvente nogle år, det skal 
afklares nu, uanset hvornår salget kan realiseres. Medieforliget udløber med udgangen af 2006, og 
regeringen må gøre op med sig selv om den vil overholde det forlig eller ej, siger Kristian Thulesen 
Dahl. […] - Jeg er målløs over, at statsministeren ikke har sat denne sag på plads for længe siden, 
siger Kristian Thulesen Dahl til de to aviser. […] - Hvis de uden os ændrer på en aftale, vi har 
indgået, så vil det betyde, at vi i en række andre sager må overveje vores indstilling til tingene. Det 
er et tillidsspørgsmål, men ikke noget vi vil vælte regeringen på. Der vil komme håndgribelige 
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konsekvenser ud af det, men dem finder vi ud af, når det kommer til det, siger Kristian Thulesen 
Dahl’ (citathistorie fra Nordjyske Stiftstidende, udsendt af Ritzau den 27. april kl. 22:31, jeg 
fremhæver). 
 
Anders Fogh Rasmussen ville ikke lade sig styre af sådanne trusler, og til Berlingske Tidende 
udtalte han sig igen om sagen den 8. maj 2005. Berlingske spurgte:  
 
“‘Der har været snak om, at TV2-sagen skulle flyttes fra kulturminister Brian Mikkelsen til 
finansminister Thor Pedersen. Kan det komme på tale? 
‘Eftersom der ikke er en proces i øjeblikket, fordi den er stillet i bero, er det ikke særligt aktuelt at 
diskutere i hvilket regi, det skal foregå. Det er relevant den dag, selve salgsprocessen måtte blive 
genoptaget. Det må vi så finde en løsning på’’’. 
 
Hvad skulle Dansk Folkeparti gøre i den situation? Acceptere, at Statsministeren blot udskød sagen 
og ignorerede partiers voldsomme krav om, at Brian Mikkelsen skulle fratages ansvaret for TV 2-
salget, eller skulle partiet lukke op for, hvad de “uoverskuelige og håndgribelige konsekvenser” 
kunne være? 
 
Svaret kom den 10. maj på forsiden af Børsen: “DF skyder VK’s medieforlig ned”. Og inden i 
bladet stod denne historie: 
 
“Dansk Folkeparti står ikke længere bag VK-regeringens medieforlig, fordi statsminister Anders 
Fogh Rasmussen (V) har nægtet at flytte ansvaret for salget af TV2 til Finansministeriet. Dermed 
har regeringen mistet sit stabile mediepolitiske flertal, og Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand 
for Dansk Folkeparti, placerer hele ansvaret for den udvikling hos regeringen. Konsekvensen er, at 
de politiske aftaler om TV2, lokalradioer, distributionsstøtte til dagblade er annulleret. Den barske 
reaktion kommer, fordi kulturminister Brian Mikkelsen (K) ikke rådførte sig med Dansk Folkeparti, 
da regeringen udsatte salget af TV2 i april, og fordi Fogh ikke har svaret på DF-formand Pia 
Kjærsgaards forslag om at flytte ansvaret for TV2-salget fra Brian Mikkelsen til finansminister 
Thor Pedersen (V). ‘Regeringen har valgt at opsige medieaftalen med den måde, de har håndteret 
situationen omkring TV2. Så der er ikke noget medieforlig,’ siger Kristian Thulesen Dahl. 
Ophævelsen af medieforliget betyder, at regeringen skal starte forfra på alle uafsluttede sager. 
Uanset om det er det strandede salg af TV2, skærpet konkurrence for lokalradioer eller støtten til 
omdeling af aviser, er Dansk Folkeparti ikke længere bundet af den indgåede aftale. Derfor kan 
Dansk Folkeparti frit presse flere krav ud af regeringen, lige som andre partier kan melde sig som 
deltagere i aftalerne. […] Desuden fastslår Kristian Thulesen Dahl - som tidligere varslet - at Dansk 
Folkeparti vil nægte at give flere penge til regeringens Højteknologifond, når der forhandles 
finanslov til efteråret. Pengene fra salget af TV2 skulle netop bruges til den forskningsfond, men 
når stationen ikke sælges senest i 2006, mener han ikke, at der er råd til at udvide fonden. 
Konsekvenserne af det brudte forlig favner derfor vidt. ‘Det betyder, at regeringen skal ud at hente 
flertal fra sag til sag,’ siger Kristian Thulesen Dahl” (jeg fremhæver). 
 
De uoverskuelige og håndfaste konsekvenser var altså, at ikke alene det mediepolitiske samarbejde, 
men hele det faste VKO-samarbejde var ophævet.  
 



 1235 

Senere på dagen holdt Statsminister Anders Fogh Rasmussen sit ugentlige pressemøde og forsøgte 
igen at gyde olie på de oprørte vande1496: 
 
“For det første vil jeg slå fast, at regeringen fuldt ud har levet op til og vil leve op til det indhold der 
ligger i medieaftalen. øhm … Regeringen har ikke opgivet planerne om at få solgt TV 2, men 
regeringens juridiske og finansielle rådgivere har frarådet at fortsætte salgsprocessen på nuværende 
tidspunkt og derfor har vi kun haft et at gøre, nemlig at stille processen i bero, men det ændrer ikke 
på vores målsætninger, de er fuldstændig – stadig - i overensstemmelse med det, der er aftalt i 
medieforliget.   
Det andet jeg vil sige, det er, at uanset, at Dansk Folkeparti måtte have den holdning, som partiet 
har, så vil regeringen vedstå de aftaler, der er indgået i medieforliget og søge dem gennemført. 
[klip] Jamen, jeg har været i kontakt med med Dansk Folkeparti … øhm… Det skete på den måde, 
at Dansk Folkeparti kontaktede mig for at bede mig op at salgsprocessen bliver flyttet fra 
Kulturministeren til Finansministeren, og det svar, jeg har givet Dansk Folkeparti, det er, at i og 
med, at er ikke er nogen salgsproces, så er der ikke noget at flytte… altså …det synes jeg sådan set 
er et meget … ikke blot klart, men også logisk svar. [Klip] Når vi … forhåbentlig …inden alt for 
lang tid kan få genoptaget salgsprocessen, øh jamen så må man jo taget stilling til med dem, der 
skal stå bag den salgsproces, hvorledes det så skal tilrettelægges. Men altså … det er i udpræget 
grad at tage sorgerne på forskud at begynde, at begynde at diskutere en sådan fuld stændig tænkt 
situation på nuværende tidspunkt. Jeg kan sige at jeg har ingen planer om at flytte ansvaret for 
salget af TV 2 på nuværende tidspunkt, men det er heller ikke aktuelt at tage stilling til, fordi der er 
ikke nogen salgsproces’. 
 
Altså både et løfte om at overholde forliget og en bagatellisering af, hvem der til sin tid skal stå for 
et evt. salg. 
 
22.18. Brian Mikkelsen ofres 
Den 12. og 13. maj 2005 havde regeringen et af sine strategi-seminarer på Havreholm Slot i 
Nordsjælland. Og kort før seminaret startede, havde Anders Fogh Rasmussen møde med Pia 
Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl. Efter seminaret holdt Statsministeren pressemøde, og Ritzau 
skrev under rubrikken ‘Fogh på knæ for Pia Kjærsgaard’: 
 
‘Forholdet mellem Dansk Folkeparti og regeringen har knirket de seneste uger. Det erkender nu 
også statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), som ellers så sent på sit ugentlige pressemøde i 
tirsdags afviste, at der er problemer. Efter et seminar torsdag og fredag på Havreholm Slot i 
Nordsjælland, hvor regeringen blandt andet brugte tiden på at drøfte det spændte forhold til 
støttepartiet, lod statsministeren forstå, at et godt forhold til Dansk Folkeparti er afgørende for 
regeringen, men at det som i alle andre ægteskaber nogen gange kan være nødvendigt at gøre noget 
ekstra for at holde liv i det - også at lægge sig på knæ. - Jeg ved af erfaring med min egen hustru, at 
det gør underværker, sagde Anders Fogh Rasmussen. […] - Det er ikke nogen hemmelighed, at der 
har været lidt knirkeri i forholdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. […] [Statsministeren] 
brugte samtidig lejligheden til at rose støttepartiet, som blandt andet har sikret regeringen et flertal i 
afgørende sager som regeringens finanslove, skattereformen, strukturreformen og beslutningen om 
at deltage i Irak-krigen. - Der er en meget klar opfattelse i regeringen af, at det er en styrke, at vi i 
sidste valgperiode har haft et godt tæt samarbejde mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og det er 
opfattelsen i regeringen, at Dansk Folkeparti har opført sig som et parlamentarisk meget ansvarligt 

 
1496 Ordret udskrift efter de klip, Local Eyes har lagt på nettet: http://www.localeyes.dk/article 2535.html. 
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og troværdigt parti. Og vi ønsker at fortsætte det gode og positiv samarbejde, siger Anders Fogh 
Rasmussen. […] - Vi har hørt fra Dansk Folkeparti, at der rundt omkring godt kunne lyttes lidt 
mere, orienteres lidt mere og så videre. Det har vi taget ad notam, og der hvor vi synes, at der skal 
rettes noget op, der vil vi selvfølgelig gøre det bedre i fremtiden, siger statsministeren. Heller ikke 
Anders Fogh Rasmussen selv har undgået kritik fra Dansk Folkeparti, og derfor lagde han torsdag 
inden regeringsseminaret ud med at holde et møde med Dansk Folkepartis ledere, hvor luften blev 
renset. - Jeg har holdt møde med Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl, hvor vi har snakket det 
igennem. Det har ikke været mit sigte at skabe problemer i forhold til Dansk Folkeparti. Tværtimod. 
Jeg er meget optaget af, at samarbejdet med Dansk Folkeparti foregår så gnidningsfrit og positivt 
som muligt. Vi havde en god samtale, som har løst op og vil løse op for en række ting i den 
nærmeste fremtid, siger Anders Fogh Rasmussen’ (Ritzau 13. maj 2005 16:02). 
 
‘Den nærmeste fremtid’ var Pinseferien den 14.-16.maj, og den 17. maj mødtes Dansk Folkeparti 
og Anders Fogh Rasmussen i Statsministeriet. Den efterfølgende pressekonference blev refereret 
således af Ritzau: 
 
‘Regeringen og Dansk Folkeparti er ved at arbejde sig igennem deres politiske midtvejskrise. Efter 
at forholdet har knirket de seneste uger, bragte et møde tirsdag om salgsplanerne for TV2 
tilsyneladende atter de to parter tætter på hinanden. 
Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, havde på forhånd betegnet mødet i Statsministeriet 
som en lakmusprøve for regeringens vilje til at lytte til sit støtteparti, der havde krævet salget af 
TV2 fjernet fra kulturminister Brian Mikkelsen (K). Pia Kjærsgaard var da også tilfreds med, at 
dette blev udgangen på mødet. 
- Når Dansk Folkeparti mener, at der er et problem i forhold til et forlig, så bliver regeringen 
selvfølgelig nødt til at anerkende, at der er et problem.  […] - I dag har statsministeren 
imødekommet Dansk Folkepartis helt rimelige krav, men sådan har det ikke været siden den 8. 
februar 2005[1497], hvor vi ikke har forstået, at regeringen ikke tog Dansk Folkeparti mere alvorligt 
og viste mere respekt over for Dansk Folkeparti. Jeg begyndte med at blive forundret, så blev jeg 
lettere frustreret - og til sidst har jeg været rigtig vred. Og det har jeg givet udtryk for overfor 
regeringen. Jeg tror og håber på, at regeringen forstår det her, sagde Dansk Folkepartis formand. 
Anders Fogh Rasmussen sagde, at han håbede, at afklaringen på TV2-striden vil forbedre forholdet 
til Dansk Folkeparti, selv om han ikke selv synes, at støttepartiets kritik er rimelig. - Det synes jeg 
ikke selv, men når det fremføres, så skal man jo altid tage det alvorligt. Jeg har ikke noget ønske om 
at se hen over hovedet på noget parti, men ønsker at være i en god snak med alle partier på 
Christiansborg. Men det er klart, at Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard er regeringens 
parlamentariske grundlag, og derfor lytter vi selvfølgelig også, når det bliver fremført. Vi har haft et 
møde som peger fremad, sagde statsministeren”. 
 
Det, som pegede fremad, var bl.a., at Brian Mikkelsen blev fjernet fra TV 2-salget. Det var allerede 
aftalt på Havreholm-mødet1498, men en egentlig forligstekst, der genoprettede samarbejdet skulle 
forhandles og skrives, og det var sket hen over Pinsen1499. Teksten, der gendannede forliget, kom til 
at se således ud1500: 

 
1497 Datoen for det seneste valg til Folketinget, hvor VKO-blokken bevarede sit flertal. 
1498 Ifølge www.ekstrabladet den 19. maj 2005. 
1499 Over den forligstekst, der er arkiveret i Statsministeriet, er der med håndskrift tilføjet: “Den godkendte aftale”, dvs. 
at der har foreligget mindst et tidligere udkast. I FM’s arkiv. 
1500 “Forståelse mellem regeringen og Dansk folkeparti om fortsættelse af den mediepolitiske aftale 2002-06”. Dateret 
17. maj 2005. I FM’s arkiv. 
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“1. Medieaftalen af 3. juni 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som gælder indtil 
udgangen af 2006, gennemføres, således at arbejdet med de sidste udestående punkter videreføres. 
Kulturministeren indkalder snarest forligspartierne til en drøftelse heraf.  
2. Regeringen og Dansk Folkeparti bekræfter den politiske aftale om salg af TV2. På grund af 
udefra kommende omstændigheder vil salget formentlig ikke kunne gennemføres indenfor 
medieaftalens tidsramme. Regeringen og Dansk Folkeparti er imidlertid enige om at fastholde 
aftalen om salget af TV2, i givet fald også udover indeværende aftaleperiode. I konsekvens heraf 
forlænges aftalen om salg af TV2, således at den gælder til og med, at salget af TV2 har fundet sted. 
3. Salgsprocessen vedrørende TV2 forankres i en styregruppe bestående af finansministeren, 
kulturministeren og en repræsentant for Dansk folkeparti, med finansministeren som formand”. 
 
Jeg konkluderer: VK-regeringen og Dansk folkeparti er enige om at sælge TV 2/Danmark, og denne 
aftale gælder til og med salget har fundet sted. Men salget er stillet i bero, indtil EU-retssagerne er 
afsluttede. Salgsprocessen ledes ikke længere af Kulturministeren. 
 
Tilbage var kun det formelle1501: 
 
“’Efter drøftelse med kulturministeren og finansministeren må jeg finde det hensigtsmæssigt, at 
ressortansvaret for sager vedrørende den i § 4 i lov nr. 438 af 10. juni 2004 om TV 2/DANMARK 
A/S indeholdte bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S overføres fra 
kulturministeren til finansministeren. 
 
I den anledning tillader jeg mig at indstille:  
 
at det må behage Deres Majestæt at bestemme, 
at ressortansvaret for sager vedrørende den i § 4 i lov nr. 438 af 10. juni 2004 om TV 
2/DANMARK A/S indeholdte bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S 
overføres fra kulturministeren til finansministeren. 
 
Statsministeriet, den 24. maj 2005. I ærbødighed Anders Fogh Rasmussen’. 
 
’[Håndskrevet:] Indstillingen bifaldes 
Margrethe R. 
[Maskinskrevet datering:] Kongeskibet Dannebro, Rønne, den 25. maj 2005’”. 
 
Brian Mikkelsen var fyret fra salgsprocessen. 
  
22.19. Hvorfor blev salgsprocessen annulleret? 
Salgsprocessen blev stoppet i starten af april 2005, og det er det vigtigste i denne fortællings optik. 
Årsagen var, at den danske regerings ønske om at privatisere TV 2/Danmark kolliderede med EU’s 
statsstøtteregler.  
 
Det er den officielle forklaring, som jeg har fortalt det i de tidligere afsnit. Samtiden var dog langt 
fra overbevist om, at det var hele sandheden. TvDanmark og Viasat samt Dansk Folkeparti fortalte 
mere eller mindre åbenlyst til pressen, at regeringen efter deres mening havde haft andre motiver. 

 
1501 “Statsministeriets forestilling om ændringer i forretningernes fordeling imellem ministerierne”. Fax fra 
Kabinetssekretariatet, 25. maj 2005, 11:21. 326/05. I FM’s arkiv. 
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Enten ville den ikke sælge til højestbydende, eller også ville den slet ikke sælge, når det kom til 
stykket. 
 
Jeg analyserer i det følgende forklaringerne på, at salgsprocessen blev stoppet. 
 
22.19.1. De to officielle forklaringer 
Der var to officielle forklaringer. I starten fremhævede Brian Mikkelsen den for lave pris som 
begrundelse for stoppet. Og den lave pris var en følge af, at staten ikke kunne afskærme en køber 
imod krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Senere blev denne forklaring udbygget og i 
nogle sammenhænge også direkte erstattet med den begrundelse, at to af byderne ville få et 
forspring i salgsprocessen, da de efter, TV 2/Danmark var sat til salg, havde anlagt to nye sager 
imod Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning.  
 
Er der noget seriøst grundlag for at anfægte disse forklaringer? Når Dansk Folkeparti mener, at ‘der 
foregår i det hele taget en masse underlige ting omkring aflysningen af salget’, så er det ikke 
nødvendigvis tegn på, at begrundelserne var falske, men årsagen kunne i stedet være 
kommunikationsbrist imellem ministerium, minister og forligspartierne. Og når TvDanmark og 
Viasat skyder Brian Mikkelsen dulgte motiver i skoene, kunne årsagen være, at de er ærgerlige 
over, at deres sager mod Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning havde stoppet salgsprocessen. 
De angrer, at de har skudt sig selv i foden.  
 
22.19.2. Kommunikationsbrist 
At embedsmændene i Kulturministeriet ikke havde informeret ministeren tilstrækkeligt, er der 
ingen tvivl om. Ifølge afdelingschef Jesper Hermansen havde de tilbageholdt deres viden over for 
ministeren om de to nye retssager i omkring to måneder. Årsagen var, at de først ikke mente, at 
sagerne var relevante for salgsprocessen, og senere, at de skulle bruge tid på at analysere sagernes 
indhold i samarbejde med de andre i styregruppen og Kammeradvokaten. Men det ser ud til, at 
embedsmændene alligevel havde fortalt Brian Mikkelsen om sagerne, men måske ikke oplyst, at de 
kunne få alvorlige konsekvenser. I hvert fald svarer Brian Mikkelsen den 27. april i Folketinget, at 
‘jeg bliver ultimo februar og i løbet af marts måned løbende orienteret om, at de nye sager kan 
udgøre særlige juridiske problemstillinger’, mens han senere oplyser, at det var efter den 2. april, 
han fik fortalt, at salgsprocessen måtte stoppes pga. de nye sager. 
 
Også når det gælder kendskab til hvilke bydere, der havde forlangt tilbagebetalingsgaranti, kan der 
iagttages uklarhed i kommunikationen. Brian Mikkelsen fortæller således i starten, at alle bydere 
har forlangt denne garanti, og da staten ikke kan stille den, vil det føre til for lav en pris. Det 
tilbagevises af ministeriets egen rådgiver, Danske Markets. Forklaringen kan udmærket være, at 
ministeren ikke var klædt rigtigt på, da han kom med den første udtalelse, og det er beklageligt men 
behøver ikke at være en følge af skjulte motiver for stoppet.  
 
Jeg vil endvidere nævne uklarheden om, hvad salgsstoppet egentlig gik ud på. Også her siger 
ministeren ét, embedsmændene noget andet. Brian Mikkelsen mener, at salget er sat på pauseknap; 
en af byderne, at det er ‘aflyst’; Jesper Hermansen, at salgsprocessen skal starte helt forfra; medens 
ministeren slutter med at mene, at ‘vi er altså fortsat i en salgssituation’. Var Brian Mikkelsen ikke 
ordentlig orienteret? 
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Det kan også meget vel være rigtigt, at Brian Mikkelsen ikke mente, at der var problemer med 
salget, da han overbeviste Poul Nødgaard om det den 1. april. Det var i hvert fald den oplysning, 
embedsapparatet havde forsynet Statsministeren med et par dage tidligere. 
 
Så når Dansk Folkepartis mediepolitiske ordførere føler, at Brian Mikkelsen har holdt dem for nar, 
er det ikke sikkert, han har gjort det. Han kan udmærket ikke have vidst andet end det, han sagde. 
Derimod kunne partiet med stor ret mene, at det var respektløst at aflyse salget, uden at inddrage det 
parlamentariske grundlag i selve beslutningen. Senere kom det frem, at aflysningen var besluttet om 
tirsdagen, medens forligspartierne først blev orienteret om fredagen. Og måden, det skete på, var 
uden tvivl klodset og uforskammet1502. Men derfor kan begrundelserne godt have været de rigtige.  
 
Jeg ser derfor nærmere på, om to af de officielle begrundelser holder for et nærmere eftersyn. 
Kunne regeringen ikke sikre imod et tilbagebetalingskrav, og havde TvDanmark og Viasat en fordel 
af de nye sagsanlæg, som andre ikke havde? 
 
22.19.3. Kunne regeringen sikre køber imod tilbagebetalingskrav? 
I det centrale Hovednotat fra den 25. oktober 2004 (afsnit 22.11.1) stod der, at det er hensigten at få 
Kommissionens tilslutning til at udstede en garanti til køber om, at købers tab som følge af 
tilbagebetalingskrav ikke kan overstige et på forhånd fastsat beløb. Der var drøftelser med 
Kommissionen om spørgsmålet, og ‘Kommissionen har under disse drøftelser på embedsmandsplan 
været positiv overfor en garantiordning’. Men nogen formel stillingtagen fandtes ikke. 
 
I Kammeradvokatens begrundelse for stop for salgsprocessen, havde han skrevet, at det var hans 
generelle vurdering, at staten kan garantere køber af et statsligt selskab mod et tab, såfremt 
igangværende statsstøttesager ender med et tilbagebetalingskrav (afsnit 22.17.3). Kommissionen 
havde ikke afvist denne mulighed, men ønsket en notifikation før en formel stillingtagen. En sådan 
notifikation havde de danske myndigheder dog ikke forsøgt sig med. Begrundelsen var, at ‘en sådan 
garanti ville blive anset for at fratage en annullationsdom dens effektive virkning’. 
 
Men er det nu rigtigt? 
 
I Hovednotatet stod der: ‘[…] det [er] hensigten hurtigst muligt at få Kommissionens tilslutning til 
at udstede en garanti til køber om, at købers tab som følge af tilbagebetalingskrav eller 
erstatningskrav i forbindelse med nærmere angivne verserende sager, herunder verserende 
statsstøttesager, eller sager, der måtte blive anlagt direkte i forlængelse af disse, ikke kan overstige 
et på forhånd fastsat beløb. Hvis de gør, vil staten refundere køber en andel af forskellen mellem det 
samlede tilbagebetalingsbeløb/erstatningsbeløb og en på forhånd fastlagte ’selvrisiko’, der svarer til 
købers ejerandel i selskabet. Det bemærkes, at refusionen vil være begrænset til den pris, køber har 
betalt for sin aktieandel’ (s. 13). 
 
Konsekvensen af dette er, at køber skal betale tilbage/betale erstatning op til et vist beløb, hvorefter 
staten refunderer køber resten – dog kun op til det beløb, køber har givet for sin aktieandel. 
 
Det endelige beløb, som staten skal refundere, er derfor ikke kendt, men kan ligger mellem nul og 
den pris, køber har betalt. 
 

 
1502 Jfr. Poul Nødgaards udsagn om, at han fik meddelelsen om aflysningen “henkastet smidt i hovedet”. 
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Når køber skal afgive sit bud, vil det være vanskeligt at værdisætte denne garanti, og derfor også 
vanskeligt at afgøre, at køber har købt garantien til markedspris. Da der imidlertid er tale om del af 
et udbud, vil det sandsynligvis medføre, at statens finansiering ikke betragtes som statsstøtte. 
 
Kernen i problematikken er de to sager imod Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringen. 
Hvis Retten i Første Instans ved sin dom annullerer rekapitaliseringen, skal staten have sit tidligere 
indskud tilbage. 
 
Det bestod i TV 2-sagen af et kontant indskud på 440 mio. kr. og konvertering af et ti års lån til 
egenkapital. Dette lån ‘tilbagekonverteres’, og TV 2/Danmark A/S står da med et nyt lån på de 
gamle betingelser (krav om renter og afdrag over ti år). Staten skal endvidere have de 440 mio. kr. 
tilbage (og muligvis også renter, da TV 2 fik pengene, før de to måneders ankefrist var udløbet1503), 
se afsnit 21.4.7. 
 
Hvis selskabet TV 2/Danmark A/S tilbagebetaler dette beløb ved at ejerne indskyder det i selskabet 
med de andele, de ejer (dvs. staten f. eks. 1/3 og køber 2/3), kan man ikke  - som Kammeradvokaten 
- anføre, at dommen, der annullerer Kommissionens rekapitaliseringsbeslutning, er frataget sin 
effektive virkning. Formålet – at selskabet skulle betale statens indskud tilbage – nås jo.  Det 
særlige er blot, at ejerne af selskabet på forhånd har aftalt indbyrdes, hvordan det krævede beløb 
skal rejses, og det på en måde, der ikke udgør statsstøtte, da det var en del af salgsaftalen, som alle 
byderne kendte. Eller som kunne være forenelig statsstøtte, hvis ordningen på forhånd var anmeldt 
til Kommissionen og godkendt. Det havde Kammeradvokaten imidlertid afvist. Kammeradvokatens 
argument – at garantien om at dække en del af det krævede beløb vil fratage annullationsdommen 
dens effektive virkning – holder efter min analyse derfor ikke. Derimod kan en sådan ordning ikke 
afskærme køberen fuldstændigt, men altså delvist. Men Kammeradvokaten havde angiveligt en 
anden analyse. 
 
22.19.4. Havde Viasat og TvDanmark en konkurrencefordel? 
At Viasat og TvDanmark skulle have en konkurrencefordel, fordi de ‘har en mulighed for at have 
indsigt i [rekapitaliserings]retssagernes indhold og påvirke deres forløb, som de fleste bydere ikke 
har’, var det centrale i Kammeradvokatens råd om at stoppe salgsprocessen. 
 
Men medførte de to nye retssager, der var anlagt efter, at buddene var afgivet, virkeligt en ekstra 
fordel for TvDanmark og Viasat? 
 
Sandsynligvis. Som part i deres egen sag ville de få kendskab til både deres egne og modpartens 
argumenter, som de løbende blev fremlagt for Retten, og derved kunne de med større sikkerhed 
vurdere, om Kommissionen ville vinde eller tabe sagen. Selve søgsmålsgrundene var imidlertid 
kendt af alle. 
 

 
1503 Hvis der er tale om statsstøtte (men det er jo usikkert ifølge Kommissionens Beslutning), er den ulovlig, idet den er 
udbetalt, inden Kommissionens Beslutning er endelig. Beslutningen blev jo indbragt for Retten. Effekten af en ulovlig 
statsstøtte skal neutraliseres. Sagen er imidlertid meget mere kompliceret end som så. Hvis Rettens annullerer 
Kommissionens Beslutning,  sendes sagen tilbage til Kommissionen, og Kommissionen skal herefter træffe en ny 
Beslutning, hvor den udmærket kan godkende rekapitaliseringen igen, men da på et andet grundlag end det, Retten har 
forkastet. Og Kommissionens nye Beslutning kan indbringes for Retten. Osv. CELF-sagen er et eksempel på denne 
trafik, se http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N351_2005. 
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De kunne endvidere stoppe deres egen sag, hvis de stod til at blive køber af aktiemajoriteten i TV 
2/Danmark. Men de ville næppe begge to samtidigt stoppe deres sager, således som Anders Fogh 
Rasmussen muligvis havde antydet det på sin pressekonference den 12. april1504. Hvis den ene blev 
køber, (for)blev den anden konkurrent til TV 2/Danmark og ville derfor nok opretholde sin sag. Og 
selv om den ene af rekapitaliseringssagerne stoppede, ville det næppe betyde det store, da 
søgsmålsgrundene er næsten identiske i de to sager, jfr. afsnit 22.13.2 og 22.13.4. 
 
Det centrale modargument imod Kammeradvokatens fremstilling er ikke, at TvDanmark og Viasat 
ikke fik en fordel via de to nye sager. Det, der helt blev overset i datidens diskussioner, er, at den 
fordel havde de allerede i forvejen. De sager, de havde anlagt imod Kommissionens 19. maj-
beslutning, var ikke afsluttede, men udviklede sig medens salgsprocessen kørte1505. Her havde de 
‘en mulighed for at have indsigt i retssagernes indhold og påvirke deres forløb, som de fleste bydere 
ikke har’, som Brian Mikkelsen havde sagt det om rekapitaliseringssagerne. Og den særlige fordel 
var kendt af regeringen, Kammeradvokaten og alle byderne, da buddene blev afleveret den 8. 
december 2004. På det område kan de to rekapitaliseringssager ikke have tilført salgsprocessen nye 
aspekter. 
 
Men det kan Kammeradvokaten, styregruppen og ministeren godt have ment. 
 
22.19.5. Var der andre forklaringer? 
Som sagt var det en udbredt opfattelse, at der var en anden forklaring, nemlig at MTG havde det 
bedste bud, og at Brian Mikkelsen ikke kunne holde til, at TV 2/Danmark A/S blev solgt til dette 
multinationale, kommercielle selskab, hvis tv-udsendelser i Danmark ikke var præget af alsidighed, 
mangfoldighed og kvalitet, og som havde saboteret TV 2/Danmarks udvikling ved at anlægge en 
række retssager i Danmark og ved Retten i Første Instans. 
 
Jeg har ikke adgang til kilder, der kan bekræfte denne opfattelse, men jeg kan heller ikke afkræfte 
den. Der er en række indicier på rigtigheden, bl.a. kan man tolke de mange indre 
uoverensstemmelser i de to officielle forklaringer i den retning, nemlig at de er blevet brugt til at 
dække over en anden forklaring, og at de er konstrueret for at kunne det. Og når f.eks. Lars Munch 
fra konsortiet JP/Politiken + Egmont udtrykker forståelse for, at regeringen har stoppet salget, 
skulle det være ud fra en sikker viden om, at konsortiets bud lå for lavt, og at dets forhandlere ikke 
turde binde an med et højere bud uden afskærmningsgaranti. Hvad MTG derimod godt ville. Og 
hvis MTG var videre til 2. runde, og når Egmont + JP/Politiken ikke ville gå højere, var MTG ikke 
til at stoppe1506. 
 
Det ville være muligt at konstruere en sådan anden forklaring, men ikke at dokumentere den. 
Mange flere end de to nævnte indicier kunne kombineres, så det så ud til, at der var rationelle 
grunde til, at salgsprocessen blev stoppet af frygt for konsekvenserne af et salg til MTG. Men det er 

 
1504 »Hvis de to køber TV 2 kan de opgive sagerne. Hvis de ikke køber, kan de køre videre med dem«, siger 
statsministeren, der slår fast, at salget nu er sat i bero frem til en afgørelse af sagerne”. www.politiken.dk den 12. april 
2005. Ritzau gengav det således: “Men kulturministeren har ikke kunnet få EU's accept til en erklæring om, at køberne 
holdes skadesløs. Det skaber en forskelsbehandling mellem tilbudsgiverne. To af dem sidder med en særlig knap, de 
kan skrue på i forhold til de andre tilbudsgivere. De to, der har anlagt sagerne, kan opgive sagen, hvis de køber TV2. 
Dermed er de stillet væsentligt bedre og stærkere, sagde Anders Fogh Rasmussen” (den 12. april 17:29). Det er ikke 
sprogligt klart, om Fogh Rasmussen mener, at de sammen eller hver for sig kunne opgive sagerne. 
1505 Retten dømte først den 22. oktober 2008 i de forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, TV 
2/Danmark mod Kommissionen. 
1506 - med mindre, der var en anden, meget kapitalstærk byder, f.eks. Bertelsmann, jfr. afsnit 22.11.11. 
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jo ikke sikkert at processen forløb rationelt. Det er et problem for hele fortællingen, at dens 
fremdrift er troen på, at begivenhederne har en indre sammenhæng, der kan forklares rationelt i en 
årsag-virknings-logik. I vor kulturkreds er det den mest udbredte måde at fortælle på, og det er min 
påstand, at sådanne fortællinger også er en af de måder, hvorpå vi tilegner os andres erfaringer og 
forstår historiske processer, som vi selv er deltagere i. Men der findes andre berettermodeller, f.eks. 
cirkulære fortællinger, og andre tilegnelsesmetoder, f.eks. intuition. At den rationalitet, jeg har 
anvendt, langt fra er det eneste og dominerende princip i hverdagen, kan næppe anfægtes. Men det 
er den fremstillingsmåde, jeg har valgt, fordi den bedst kan holde sammen på de kilder, jeg har 
adgang til. Men jeg ved, at der findes mange relevante kilder, der kan rumme andre forklaringer, og 
som kan justere den synsvinkel, jeg har anlagt. De er blot ikke tilgængelige for mig. 
 
22.20. Opsamling på kapitel 22. 
I kapitel 22 fortalte jeg om udviklingen i Danmark fra VK-regeringen under Anders Fogh 
Rasmussen med støtte fra Dansk Folkeparti overtog styringen af landet i november 2001 til samme 
regering i april 2005 besluttede at annullere salget af TV 2/Danmark A/S.  
 
Under valgkampen havde to unge kulturpolitikere fra Venstre og De Konservative, Jens Rohde og 
Brian Mikkelsen, annonceret, at en ny regering ville skrotte den smalle medieaftale fra marts 2000 
og som led i en ny mediepolitik privatisere TV 2/Danmark hurtigst muligt, helst inden for 100 dage. 
 
I juni 2002 lykkede det at samlet et snævert flertal om privatiseringen, og vejen stod derfor åben for 
at realisere Venstres store mediepolitikske ønske, som partiet under forskellige former havde 
fremført siden 1993. Så det kunne vel ikke være så svært, da Dansk Folkeparti var blevet 
regeringens faste støtteparti. 
 
Men straks efter indgåelse den 3. juni 2002 af den medieaftale, hvor privatiseringen af TV 
2/Danmark var det centrale element, meldte sig en uforudset forhindring. To dage efter, den 5. juni, 
sendte EU-Kommissionen en begæring om oplysninger til de danske myndigheder, hvori den 
stillede en række spørgsmål om den statslige finansiering af TV 2/Danmark. Baggrunden var en 
klage fra april 2000, som en af TV 2’s konkurrenter, TvDanmark, havde indgivet til Kommissionen. 
Det var første gang, danske myndigheder fik oplysninger om denne klage og om Kommissionens 
håndtering af den. 
 
I de følgende tre år blev EU’s statsstøtteregler mere og mere synlige for dansk mediepolitik og 
skabte stigende vanskeligheder for privatiseringsprojektet. Det samme skete på den 
indenrigspolitiske front. Her kom to modstridende hensyn, der hele tiden havde skabt problemer for 
drift og politisk styring af TV 2-systemet, i forøget modsætning til hinanden. På den ene side 
hensynet til formålet med TV 2, nemlig at levere public service broadcasting til hele befolkningen, 
og på den anden side fremskaffelse af den nødvendige finansiering. Det havde helt fra starten i 
1986-1988 været et problem. TV 2’ første bestyrelse havde ved dens første budgetindstilling til 
ministeren påpeget, at det økonomiske grundlag, der lå bag lovvedtagelsen i maj 1986, ikke hang 
sammen, og i 1995 havde den daværende Kulturminister måtte erkende, at TV 2 ikke kunne leve op 
til lovens økonomiske forudsætninger. De to seneste regnskabet fra 2000 og 2001 viste godt nok et 
overskud på 93 mio. og 62 mio. kr., men det skyldtes udelukkende, at statsstøtte i form af 
licenstilførsel på henholdsvis 449 og 537 mio. kr. – der endda ikke var den eneste statslige 
finansiering – bragte et reelt underskud op over den røde streg. En privatisering havde som 
forudsætning og som en kraftig begrundelse, at licensen til TV 2/Danmark skulle afskaffes som led 
i regeringens økonomiske politik. Konsekvensen var ikke til at tage fejl af. Enten skulle TV 
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2/Danmarks public service-forpligtelser skæres ned eller helt fjernes, eller også skulle et privat TV 
2/Danmark selv fremskaffe en større indkomst på et kommercielt grundlag. Da brugerfinansiering 
blev udelukket på trods af TV 2-ledelsens anbefaling, var der to andre muligheder. Etablering af en 
programflade på hovedkanalen, der kunne generere flere reklameindtægter, og oprettelse af nye 
kommercielle aktiviteter inden for radio, tv eller internetbaserede tjenester. Og det ville tage tid. 
 
Regeringen havde i første omgang valgt at reducere TV 2’s programmæssige forpligtelser til 
nyheder og dansk dramatik uden kostbare krav om alsidighed og mangfoldighed i den samlede 
programflade, men under pres fra oppositionen og ikke mindst støttepartiet Dansk Folkeparti blev 
det ændret, således at TV 2 i slutningen af forhandlingsforløbet stod tilbage med uændrede og dyre 
public service-krav. Dette gav modstandere af privatiseringsønsket et godt argument, idet en 
kommerciel programflade, der kunne generere øget reklameindtjening, netop ikke også kunne 
opfylde public service-forpligtelserne. Svaret herpå fra regeringen blev en kontrakt med klare 
public service-krav og et tilsynsorgan med sanktionsbeføjelser. Økonomiske beregninger, som 
regeringen fik udført af private konsulentfirmaer, viste, at denne konstruktion var en mulig løsning.  
 
Det mente TV 2’s bestyrelse og administrerende direktør dog ikke, så de blev udskiftet med mere 
samarbejdsvillige folk. Men inden disse kom rigtigt i gang med forberedelserne til at klargøre TV 2 
til salg, meldte Kommissionen sig igen, nu med en Åbningsskrivelse, der satte spørgsmålstegn ved 
foreneligheden af den danske statslige finansiering af TV 2, og som samtidigt pege på, at en evt. 
statsstøtte var ulovlig og kunne kræves tilbagebetalt. Det anfægtede imidlertid ikke 
privatiseringstilhængerne, der mente, at de licenspenge, TV 2 gennem årene havde fået, lå langt 
under, hvad det havde kostet at levere public service-programmerne. Derfor omdannede de TV 
2/Danmark til et aktieselskab og gav Kulturministeren bemyndigelse til at sælge alle eller en del af 
aktierne. Privatiseringen var nu tilsyneladende tæt på. 
 
Men nogle måneder senere, i maj 2004, traf Kommissionen Beslutning om, at Danmark havde 
overkompenseret TV 2, og at ordningen derfor udgjorde uforenelig statsstøtte, og at denne skulle 
betales tilbage staten, da de danske myndigheder ikke havde notificeret ordningen i 1986. Beløbet 
ville med renter og renters rente løbe op over én milliard kroner, og hvis TV 2 uden videre betalte, 
ville virksomheden gå konkurs. Regeringen ønskede stadigvæk at sælge TV 2/Danmark A/S, og den 
anmodede derfor Kommissionen om tilladelse til at rekapitalisere virksomheden, hvad 
Kommissionen imødekom. Samtidigt anfægtede den Kommissionens Beslutning om tilbagebetaling 
og indbragte afgørelsen for Retten i Første Instans. Det gjorde TV 2 naturligvis også, men disse 
sagsanlæg blev fulgt op af konkurrenterne, SBS/TvDanmark og Viasat. Danmark og TV 2 mente 
ikke, at der forelå statsstøtte, mens konkurrenterne plæderede for, at den uforenelige statsstøtte var 
langt højere, end Kommissionen havde beregnet. 
 
Efter rekapitaliseringen stod vejen mod salget igen åben. Regeringen ønskede imidlertid på dette 
tidspunkt ikke at sælge alle aktierne men kun mellem halvdelen og to tredjedele, da den fortsat ville 
have hånd i hanke med opfyldelse af public service-forpligtelserne. Den var tilsyneladende ikke helt 
sikker på det økonomiske fundament og ville godt se nærmere på den nye delejers vilje og evner til 
at opfylde de public service-krav, som Dansk Folkeparti stædigt satte som betingelsen for 
privatiseringen. 
 
Salget blev annonceret i oktober, kort efter rekapitaliseringen, og i december 2004 havde otte 
købere meldt sig. En arbejdsgruppe med embedsmænd og eksterne konsulenter fik til opgave at 
screene de mulige købere med henblik på at vælge et mindre antal, der skulle formulere deres 
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endelige bud. Men inden dette arbejde var afsluttet, kom Kammeradvokaten og Kulturministeriets 
embedsmænd under vejr med, at SBS og Viasat havde anket Kommissionens 
rekapitaliseringsbeslutning til Retten i Første Instans med påstand om, at Kommissionens 
Beslutning skulle annulleres. Tabte Kommissionen disse sager, ville TV 2 gå konkure og stå uden 
flere redningsmuligheder. På den baggrund besluttede Kulturministeren efter konsultation med 
Statsministeren at aflyse salgsprocessen. Det skete ganske abrupt og uden nærmer forklaringer til 
forligspartierne, De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. 
 
For Dansk Folkeparti, der loyalt havde støttet regeringens finanslove og andre vigtige initiativer, 
blev dette for meget. Partiets mediepolitiske forhandlere krævede uddybende forklaringer på 
annulleringen, især ønskede de klarhed over tidsforløbet omkring EU-problematikken. Hvornår fik 
ministeren kendskab til de nye retssager, der var den officielle begrundelse af salgsstoppet? Og 
hvorfor var Dansk Folkeparti ikke blevet orienteret og taget med på råd, i stedet for at få 
aflysningen smidt henkastet i hovedet en tilfældig fredag? Sagen udviklede sig yderligere, da 
Kulturminister Brian Mikkelsen rodede sig ind i mange selvmodsigelser omkring tidsforløbet. Det 
endte med, at Dansk Folkepartis ledelse opsagde medieaftalen og forlangte Brian Mikkelsen fjernet 
fra salgsprocessen. Det skete, aftalen blev genbekræftet, men salget var udskudt på ubestemt tid. 
Bestræbelserne på at skabe et privat, dansk TV 2 var endt uden resultat. 
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Udgang på Del VII – 2002-2005 - Sammenstød og sammenbrud 
 
Del VII redegjorde for udviklingen på fællesskabsplan og nationalt, dansk plan i perioden 2002-
2005. 
 
Kapitel 20 beskrev de mediesystemiske dimensioner i 2002, hvor VK-regeringen, der ønskede at 
privatisere TV 2, lige var kommet til magten. Beskrivelsen viste, at der ikke var sket de store 
forskydningen siden sidste oversigt for året 1996. Dagspressen var fortsat præget af en række små 
virksomheder, der i provisen havde lokale monopoler. Landsdækkende aviser fandtes ikke, og 
branchen som helhed var økonomisk presset med svage eller næsten ingen overskud. Den 
partipolitiske binding var ophørt, uden at bladene dog var ideologisk neutrale men overvejende 
anlagde en borgerlig-liberal synsvinkel på samfundet. Chefredaktionerne stod stærkt, både i forhold 
til de fleste ejere, og bestemt i relation til journalisterne, der i det fagpolitiske arbejde udelukkende 
satsede på løn- og arbejdsforhold. 
 
Radiomediet var fortsat domineret af DR, nu med tre landsdækkende og én regionalt opdelt kanal, 
og med en række små økonomisk svage kommercielle stationer som lokale konkurrenter. 
Økonomien var helt afhængig af licenstilførsel, radioreklame udgjorde kun 2% af den samlede 
reklameomsætning. 
 
Tv-området var det, der havde udviklet sig mest. DR, TV 2, Viasat og SBS havde nu alle to tv-
kanaler, og konkurrencen om seere, reklameindtægter og program-anskaffelse var skærpet. Statens 
kanaler var dog fortsat dominerende med 70% af den nationale sening, men i satellituniversitet var 
den faldet til 64 %. Samidigt havde de to private aktører, Viasat og SBS, taget en ny 
finansieringskilde i brug, nemlig abonnementsbetaling, og derved skaffet sig indtægter, der på 
længere sig kunne udfordre TV 2’s dominerende status på det kommercielle område. Statsstøtte i 
form af licenstilførsler blev stadigt mere vigtige for DR og TV 2. 
 
Strukturen i filmbranchen var så godt som uændret. Nordisk Film dominerede stadigvæk alle dele, 
og bestræbelsen på via entrepriseproduktioner at skabe en stærk, privat dansk tv-industri var slået 
fejl. På filmområdet var der en pæn indtjening, dog ikke gennem produktion af nye spillefilm, men 
via salg af tidligere produktioner på video og via visning i tv. 
 
På teleområdet var situationen nærmest afventende. Digitalisering af radiomediet var netop 
igangsat, idet DR fra efteråret 2002 sendte otte DAB-kanaler, men der var kun få og dyre 
modtageapparater i handlen, så lytningen var meget beskeden. Danske politikere havde nu fire 
gange vedtaget at starte digital terrestrisk broadcasting af tv og desuden afsat midler til etablering af 
et DTT-sendernet, men intet var hidtil sket. Kun fra satellitter sendte udenlandske tv-stationer 
digitalt tv til danskerne. 
 
Statsstøtten, der var til stede i alle brancher, havde flyttet sig lidt. De statslige mediers andel af 
støtten var faldet fra 74% i 1996 til 62% i 2002, men støttens andel af de samlede driftsudgifter lå 
stadigvæk på omkring 1/3 men med faldende tendens. Statens medier fyldte gradvist mindre i det 
samlede billede. I 1996 stod de for 29% af de samlede driftsudgifter, i 2002 var det reduceret til 
26%. De private fik mere statsstøtte end tidligere, og de fyldte mere i mediesystemet. 
 
Kapitel 21 redgjorde først for den seneste udvikling i EF-Domstolens tolkning af 
statsstøttebegrebet. Ferringdommen fra november 2001 havde overrasket de fleste, da den anlagde 
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kompensationsbetragtningen, hvorefter statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse var kompensation, hvis finansieringen svarede til udgifterne ved at levere tjenesten. Det 
var en omvending af Domstolens tolkning, der havde været gældende siden 1994. Men i 2003 
ændrede Domstolen igen på sin tolkning med Altmark-dommen. Kun hvis fire kriterier, der inden 
for public service broadcasting reelt var umulige at honorere, var opfyldt, var ordningen 
kompensation, ellers var der tale om statsstøtte. Og var denne ikke notificeret, gjaldt stadigvæk 
SFEI-dommen fra 1996, der sagde, at en sådan støtte skulle tilbagebetales, med mindre helt særlige 
forhold gjorde sig gældende. 
 
Kommissionen, der havde ligget underdrejet siden Ferring-dommen, tog – efter et par tøvende 
afgørelser – fat på at træffe Beslutninger i en lang række af de sager om public service 
broadcasting, der havde ligget hos den siden 1990erne. Den viste sig herunder meget 
imødekommende over for Medlemsstaternes definitioner af public service-opgaven, og når det 
gjaldt finansieringen, godkendte den i alle tilfælde de hidtidige og gældende ordninger. Dog med én 
undtagelse – Danmarks finansiering af TV 2. På grundlag af klagen fra TvDanmark i 2000, åbnede 
Kommissionen Den formelle Undersøgelsesprocedure imod Danmark og traf ved afslutningen 
Beslutning om, at TV 2 skulle betale en del – ca. én mia. kr. - af statsstøtten tilbage. Herved blev 
TV 2 teknisk set konkurs, og Danmark anmodede derfor om tilladelse til at rekapitalisere, hvad 
Kommissionen ikke havde indvendinger imod. Dog gjorde den opmærksom på, at det var første 
gang den tillod en sådan rekapitalisering umiddelbart efter tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte. 
Nærmest en opfordring til at indbringe Beslutningen til prøvelse ved EF-Domstolen. 
 
I det afsluttende kapital 22 fortalte jeg den dramatiske historie om VK-regeringens forgæves forsøg 
på at privatisere TV 2/Danmark. Kort tid efter sin tiltræden indgik den en smal medieaftale med 
Dansk Folkeparti, mens hele venstre side i Folketinget stod uden for. Kernen i aftalen var TV 2’s 
privatisering. Processen blev straks igangsat i et trefaset forløb, hvor TV 2-regionerne først blev 
adskilt fra TV 2/Danmark som helt selvstændige stationer med egne sendetilladelser. Derefter blev 
TV 2/Danmark omdannet til et statsligt aktieselskab, og endelig satte Kulturministeren aktierne til 
salg. 
 
Imidlertid forløb processen ikke så glat som planlagt. EU-Kommissionens afgørelser om først at 
rejse en sag mod Danmark via Åbningsskrivelsen for derefter at beslutte, at TV 2 skulle betale ca. 
én mia. kr. tilbage til staten, forsinkede i første omgang processen. Den nødvendige 
rekapitalisering, der hindrede en truende konkurs, godkendte Kommissionen, og det sikre 
tilsyneladende den videre fremfærd mod privatiseringen, men det var en falsk trykhed. Mens staten 
overvejede, hvem af de otte tilmeldte købere, der skulle få lov til at gå videre i salgsprocessen, blev 
Kulturministeren gjort opmærksom på, at rekapitaliseringen var anfægtet af Viasat og SBS, der 
havde indbragt Kommissionens Beslutning for Retten i Første Instans. Tabte Kommissionen de 
sager, var TV 2 kaput, da rekapitaliseringen herefter ville være ulovlig. Regeringen annullerede 
herefter salgsprocessen, og TV 2/Danmark A/S forblev på statens hænder. Drømmen om et privat, 
dansk TV 2 var bristet. 
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Del VIII 
 

 Afslutning 
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Indgang til Del VIII 
 
Fortællingen er slut.  
 
Tilbage står en opsamling på en række af afhandlingens pointer, og det sker gennem fire kapitler. I 
kapitel 23 undersøges, hvordan afhandlingens formål blev nået – at vise europæiseringen af det 
danske mediesystems regulering. I kapitel 24 er det en del af afhandlingens genstand, der behandles 
– argumenter for at skabe et privat, dansk TV 2. I Kapitel 25 redegøres for den overordnede 
udvikling i mediesystemet 1960-2002. Heri indgår de mediesystemiske positioner og relationer, den 
journalistiske professionalisme og udviklingen i statens rolle. Endvidere ses på forbindelserne 
mellem Danmark og EU på medieområdet, og på EF-Domstolens og EU-Kommissionens usikre 
holdning til tjenester af almindelig økonomisk interesse, som public service broadcasting er et 
specialtilfælde af.  Kapitel 26 slutter med overvejelser over, hvilken af Hallin & Mancinis modeller 
for mediesystemet det danske anno 2002-2005 bedst kan indplaceres i, og hvilken opfattelse af 
ytringsfrihedens rolle i demokratiet, der var den dominerende i det danske mediesystem ved 
fortællingens afslutning. 
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Kapitel 23: Europæisering af mediesystemet i Danmark  
 
“[Europæiseringen er] den proces, der fører til national forandring, samt den forandring, der 
indtræffer i national politik, forvaltning og retsdannelse, nationale ideer, normer og principper, 
administrative praksisser, interesser og politiske systemer, og som er forårsaget af den europæiske 
integrationsproces” (Kelstrup, Sindbjerg og Wind 2012, s. 375, sidste kursivering er min)1507. 
 
Der er tre led i processen (jfr. afsnit 0.5). Udgangspunktet er den europæiske integration, hvorved et 
politikområde bliver underlagt EU’s Traktater. Næste led er implementeringsprocessen, hvor 
reguleringsprincipperne for disse politikområder overføres eller blev forsøget overført til 
Medlemsstaternes nationale politik, forvaltning og retsdannelse via europæiseringen af 
Medlemsstaten. Resultatet er Medlemsstatens europæisering. Der er tale om to processer 
(integrering og implementering) og to resultater (integration og europæisering). 
 
De politikområder, jeg behandler er statsstøtte til medier, tv som kultur og public service 
broadcasting. 
 
Integration 
Kernen i den europæiske integration er Romtraktaten, der trådte i kraft i 1958, og de senere 
justringer og tilføjelser via Den europæiske fælles akt (Det indre marked) fra 1987, 
Maastrichttraktaten fra 1993, Amsterdamtraktaten fra 1999 og Nicetraktaten fra 2003. 
 
I Romtraktaten blev hovedparten af de gældende artikler om statsstøtte lagt fast. Med 
Maastrichttraktaten fik kulturen en undtagelse fra statsstøtteforbuddet, og Amsterdamtraktaten 
indeholdt en Protokol, der fastlagde regler for definition af og statslig finansiering af public service 
broadcasting. Nicetraktaten ændrede ikke på dette. 
 
Ved siden af Traktaterne er to af EF-Domstolens dommen i 1963 og 1964 centrale for 
europæiseringen. Jeg sigter først til C-26/62, Van Gend en Loos, Sml. 1963, I-1. Her blev 
princippet om den direkte effekt, der gav borgerne rettigheder uden om national lovgivning, 
formuleret. Og dernæst til C-6/64 Costa, Sml. 1964, I-585, der bestemte, at Traktaten har forrang 
for national lov. Som Generaladvokat Francis G. Jacobs har udtrykt det, var der tale om “a decision 
which was necessarily entailed by the Community system since otherwise acceptance of 
Community law would have been at the option of each Member State” (Jacobs 1999, s. 3). 
 
Integrationsprocessen har jeg behandlet kortfattet, når det gjaldt Kulturartiklen i Maastrichttraktaten 
(afsnit 12.4) og Protokollen om public service broadcasting i Amsterdamtraktaten (afsnit 16.1). 
Som nævnt i afsnit 0.17.3, er det ikke muligt at følge de processer, der er en del af Domstolens 
arbejde, da dette er hemmeligstemplet for al evighed.  
 
Implementeringsprocessen 
Implementeringen bevæger sig på to niveauer. Det første omfatter de konkretiseringer af 
Traktaterne, der sker via bindende afgørelser fra EU-institutionerne, dvs. Forordninger, Direktiver, 

 
1507 For andre definitioner, se Featherstone & Radaelli 2003 og Kallestrup 2005. Se også Olsen & Sørensen 2008 for 
analyser af den dengang forholdsvis svage europæisering af dansk ret. Bogen kom i 2018 i en opdateret udgave, der 
især beskriver de seneste ti års udvikling hen imod en bedre overensstemmelse mellem EU-retten og dansk ret (Olsen & 
Sørensen 2018). 
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Beslutninger og domme. Det andet er de informationsprocesser, der iværksættes af EU-institutioner, 
og som informerer Medlemsstaterne om disses pligter til implementering. Jeg behandler først og 
fremmest Kommissionens Meddelelser til Medlemsstaterne om, hvordan den vil agere i forhold til 
europæiseringen på de politikområder, jeg behandler, og hvilke pligter Medlemsstaterne har. 
Enkelte andre informationskilder inddrages dog også. 
 
Europæisering   
Endelig beskrives resultatet af forløbet: det danske mediesystems europæisering, som det var i 
2005. Her indgår lovgivning, råd og nævn, statsstøtteordninger samt efterlevelse af Kommissionens 
Beslutninger. 
 
23.1. Implementering af regler om statsstøtte 
Reglerne for statsstøtte findes i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Fælleskab, afsnit VI, 
kapitel 1, anden afdeling. De omfatter artikel 87, 88 og 89. Som nævnt inddrager jeg også artikel 
86, stk. 2 som del af undtagelserne for statsstøttereglernes anvendelse. 
 
23.1.1. Forordninger om statsstøtte 
Rådet har i 1999 vedtaget Procedureforordningen, der er umiddelbart gældende i Medlemsstaterne. 
Den indeholder definitioner af eksisterende og ny støtte, som Medlemsstaterne skal anvende i deres 
håndtering af statslig finansiering af virksomheder. Den fastlægger, hvem der i Medlemsstaterne er 
interesserede parter, der har rettigheder ved statsstøtteproceduren. Endvidere opstiller den krav til 
indholdet i en anmeldelse af ny støtte, og oplyser om Kommissionens rettigheder ved vurdering af 
eksisterende støtte. Og endelig pålægger den Medlemsstaterne at indsende årlige rapporter om alle 
eksisterende støtteordninger. Hovedindholdet er dog redegørelse for de procedureregler, 
Kommissionen vil anvende vedrørende anmeldt støtte, ulovlig støtte og misbrug af støtte. Til sidste 
nævnes principperne for offentliggørelse af Kommissionens Beslutninger. Forordningen blev i 2004 
suppleret af Implementeringsforordningen, nr. 794/2004 af 21. april 2004.  Den præciserede 
anmeldelsesbestemmelserne og reglerne for årlige indberetninger af eksisterende støtte. 
 
23.1.2. Direktiver om statsstøtte 
Den 25. juni 1980 udstedte Kommissionen Direktiv af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de 
økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder 
(Transparensdirektivet). Målet var, at Medlemsstaterne skulle skabe gennemskuelighed i de 
økonomiske forbindelser mellem de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder på en 
sådan måde, at Kommissionen kunne afgøre, om der var anvendelse af statsstøtte eller 
kompensation. Direktivet blev senere justeret i 1985, 1993 og 2000 uden at indholdet blev 
afgørende ændret, men fra 2001 blev det også gældende for public service broadcasting. 
 
23.1.3. Domme om statsstøtte 
EF-Domstolen har i den undersøgte periode afsagt en række domme, der fortolker 
statsstøttereglerne, og som er gældende for Medlemsstaternes brug af statsstøtte. Jeg opregner dem, 
der har sat rammerne for vurdering af TV 2-problematikken. 
 
• I sagen C-30/59 af 23. feb. 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg blev 
fordelsbegrebet defineret som statslige indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som 
normalt belaster en virksomheds aktiviteter. 
• I sagen C-6/69 Frankrig fra 10. december 1969 blev det fastslået, at spørgsmålet, om der 
foreligger statsstøtte, ikke afgøres ud fra ordningen hensigt, men efter dens virkning.  
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• Og videre, at en endelig Beslutning er en Beslutning, der ikke inden for to måneder er gjort til 
genstand for et annullationssøgsmål.  
• At statslige virksomheder er underkastet statsstøttereglerne blev afgjort i dommen C-78/76 
Steinike & Weinlig af 22. marts 1977.  
• Endvidere blev det i samme dom lagt fast, at der foreligger brug af statsmidler uanset, om støtten 
ydes direkte af staten eller gennem offentlige eller private organer, som staten opretter eller udpeger 
til at forvalte støtten.  
• Den 17. september 1980 afgjorde EF-Domstolen i sagen C-730/97 Philip Morris, at en finansiel 
støtte, der styrker en virksomhed i forhold til andre virksomheder, den konkurrerer med i 
samhandlen mellem Medlemsstaterne, påvirker samhandlen og truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene.  
• I sagen C-40/85 Belgien af 10. juni 1986 anvendte Domstolen i sin vurdering af, om der forelå 
statsstøtte, Det markedsøkonomiske Investorprincip ifølge hvilket, der ikke er tale om statsstøtte, 
hvis staten i sin finansiering af en virksomhed handler på samme måde, som en privat investor ville 
gøre.   
• Procedureforordningen forholder sig ikke til, hvordan Medlemsstaterne og de nationale retter skal 
agere ved overtrædelse af artikel 88, stk. 3.  I Lorenz-dommen, C-120/73 af 11. december 1973 blev 
det fremhævet, at gennemførelsesforbuddet med dets direkte virkning giver borgerne rettigheder, 
som skal beskyttes af de nationale domstole. Det påhviler Medlemsstaterne at vedtage retsregler 
med henblik på at beskytte borgernes rettigheder. Hvori beskyttelsen kunne bestå, blev dog ikke 
præciseret.  
• Dommen i sagen C-39/94 SFEI af 11. juli 1996 udmøntede dog denne beskyttelse, idet den 
afgjorde, at den nationale ret for det første ikke kunne udskyde sagen, fordi Kommissionen var i 
gang med at undersøge foreneligheden. Og at en forenelighedsbeslutning ikke kan ændre på 
ulovligheden. 
• For det andet skal overtrædelse af stand-still forpligtelsen principielt medføre, at statsstøtten 
tilbagebetales i overensstemmelse med de nationale processuelle bestemmelser.  
• Tidligere var det oplyst, at støttemodtageren ikke kan have nogle berettigede forventninger om 
støttens lovlighed, blot fordi staten havde vedtaget at tildele den, da enhver påpasselig 
erhvervsdrivende normalt må være i stand til at forvisse sig om, at anmeldelsespligten er overholdt, 
og Kommissionen godkendelse har fundet sted (C-5/89 Kommissionen mod Tyskland af 20. 
september 1990).  
• Endelig fremhævede Domstolen i 1992 i sagen C-312/90 Spanien, at når Kommissionen åbner den 
formelle undersøgelsesprocedure efter artikel 88, stk. 2, skal støtteudbetalingen stoppe. Domstolen 
henviste til, at dette desuden fremgik direkte af Traktatens statsstøttebestemmelser.  
 
• Det sidste element, der skal redegøres for, er EF-Domstolens tortolkning af begrebet fordel i 
tilknytning til finansiering af tjenester af almindelig økonomisk interesse. Her skal det først 
understreges, at “den fortolkning, som Domstolen foretager af en fællesskabsretlig regel under 
udøvelse af sin kompetence i henhold til artikel 234, belyser og præciserer i nødvendigt omfang 
betydningen og rækkevidden af den pågældende regel, således som den skal forstås og anvendes, 
henholdsvis burde have været forstået og anvendt fra sin ikrafttræden. Det følger heraf, at den 
således fortolkede regel kan og skal anvendes af retten endog i forbindelse med retsforhold, der er 
stiftet og består, før der afsiges dom vedrørende fortolkningsanmodningen […]”, C-61/79, Denkavit 
italiana fra 27. marts 1980. Dette betyder, at spørgsmålet om fordel i denne sammenhæng skal 
besvares på det tidspunkt, hvor en sag om ulovlig og evt. forenelig statsstøtte bliver afgjort endeligt, 
og ikke ud fra den retstilstand, der var gældende, da en evt. overtrædelse af statsstøtte-reglerne blev 
begået. 
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I forhold til Danmarks implementering af statsstøttereglerne er det derfor afgørende, på hvilket 
tidspunkt den endelige Beslutning i TV 2-sagerne bliver truffet. Det er fremgået af kapitel 11, 15, 
19 og 21, at EF-Domstolen har ændret holdning til, om en statslig finansiering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse udgjorde statsstøtte, der kunne være forelig eller uforenelig, lovlig 
eller ulovlig, eller om der var tale om kompensation, der hverken kunne være ulovlig eller 
uforenelig. 
 
I 1985-dommen, C-240/83 ADBHU fra 7. februar 1985, anlagde Domstolen 
kompensationsbetragtningen. Dette blev ændret med dommen i C-387/92 Banco Extrior de España 
fra 15. marts 1994, hvor statsstøttebetragtningen blev formuleret. Imidlertid ændrede Domstolen sin 
tolkning i Ferring-dommen den 22. november 2001, så den igen anlagde 
kompensationsbetragtningen. Det holdt dog ikke længe, da Domstolen i 2003 dømte i Altmark-
sagen, C-280/00 Altmark af 24. juli 2003. Her opstillede den fire kriterier for, at der kunne 
foreligge kompensation. Disse er imidlertid udformet på en sådan måde, at det nærmest er umuligt 
at opfylde dem, når det gælder public service broadcasting, hvorfor det bliver 
statsstøttebetragtningen, der kommer til at gælde i en konkret sag. 
 
23.1.4. Kommissionens Beslutninger om statsstøtte 
Det er praktisk set umuligt at redegøre for alle de Beslutninger, Kommissionen har truffet i 
perioden 1959-2005 om statsstøtte. Systematiske opgørelser for hele perioden synes ikke at 
eksistere. Men fra 1995 har vi præcise tal. I perioden 1995-1999 var der årligt i gennemsnit 623 
registrerede sager, og Kommissionen traf 503 årlige Beslutninger. I perioden 2000-2005 var der i 
gennemsnit 887 sager og 807 årlige Beslutninger1508. I forhold til TV 2-komplekset er de ikke-
anmeldte sager de mest interessante. I den første periode, 1995-1999, konstaterede Kommissionen 
108 sager om året – og flere findes uden tvivl. I 2000-2005 opfangede Kommissionen årligt 120 
ikke-anmeldte sager, og her findes sikkert også flere.  
 
23.1.5. Kommissionens Meddelelser og breve til Medlemsstaterne om statsstøttereglerne 
Kommissionen har i perioden jævnlig udsendt skrivelser og Meddelelser til Medlemsstaterne om 
statsstøttereglerne, og det er især notifikationsprocessen, den har behandlet. Årsagen var, at 
Kommissionen på forskellige måder havde opdaget, at Medlemsstaternes praksis angående 
notifikationer af nye støtteordninger og rapportering om eksisterende ordninger var yderst 
mangelfuld, jfr. ovenfor1509. Dette er uhyre vigtigt i TV 2-sagskomplekset, da en evt. ulovlighed kan 
få dramatiske konsekvenser (f.eks. konkurs), når TV 2’s forhold endeligt skal afgøres. Jeg skal dog 
ikke opregne alle de Meddelelser og skrivelser, som Kommissionen har sendt til Medlemsstaterne i 
forsøg på at få Medlemsstaterne til at respektere artikel 88, stk. 3. Der er i perioden 1980 til 2003 
sendt 17 Meddelelser og breve. Jeg omtaler nogle af de vigtigste: 
 
• 30. september 1980. Meddelelse om forpligtelse til notifikation og konsekvenserne af brud på 
forpligtelsen i artikel 88, stk. 3. Åbning af procesuren efter artikel 88, stk. 2 medfører suspension af 
støtteudbetaling. Kommissionen vil anvende alle de midler, der står til dens rådighed, til at sikre, at 
Medlemsstaternes forpligtelse overholdes. Herunder at anvende traktatens artikel 226 

 
1508 XXX Beretning om Konkurrencepolitikken 2000, s. 118-19; Beretning om konkurrencepolitikken 2005, s. 184-85. 
1509 I 1980 skrev Kommissionen: “At dømme ud fra den stigende tendens til manglende eller for sen anmeldelse, skulle 
man snarere tro, at der for visse tilfældes vedkommende eksisterede en generel beslutning om, at de pågældende 
bestemmelser ikke skulle overholdes” (EFT 1980/C 252/02).   
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(Traktatbrudsproceduren). Endelig informerer Kommissionen om, at nationale domstole kan 
iværksætte procedurer angående brud på artikel 88. stk. 3. 
 
• 24. november 1983. Meddelelse om forpligtelse til notifikation og konsekvenserne af brud på 
forpligtelsen. Kommissionen fremhæver, at selv hvis Medlemsstaten skønner, at der ikke er tale om 
statsstøtte, skal ordningen anmeldes. Det gælder også, hvis Medlemsstaten anser den for forenelig 
efter artikel 87, stk. 2. At Kommissionen har iværksat Den formelle Undersøgelsesprocedure 
tillader ikke Medlemsstaten at iværksætte støtten, før proceduren er afsluttet med en endelig 
Beslutning. Kommissionen vil anvende alle midler til at sikre overholdelse af artikel 88, stk. 3. Hvis 
der er tale om unotificeret støtte, der er inkompatibel, vil den kræve støtten betalt tilbage. Endelig 
vil Kommissionen, når den bliver opmærksom på en ikke-notificeret støtte, publicere en note i EFT, 
hvori den advarer støttemodtageren om risici. 
 
• 27. april 1989. Brev til Medlemsstaterne, der minder om de tidligere skrivelser fra 1980, 1983 og 
1987. Desuden oplyser Kommissionen om, at en støtte betragtes som iværksat, når den er vedtaget, 
og ikke først, når den udbetales. 
 
• 04. marts 1991. Meddelelse til Medlemsstaterne om proceduren for notifikation af støtte efter 
artikel 88, stk. 3 og proceduren ved brud på denne forpligtelse. Kommissionen oplyser, at den vil 
anvende alle de midler, der står til dens rådighed, for at gennemtvinge Medlemsstaternes 
notifikationspligt. 
 
• 22. juni 1995. Meddelelse til Medlemsstaterne om evt. tilbagesøgning af ulovlig støtte. 
Kommissionen mener, at det i visse tilfælde kan være utilstrækkeligt kun at suspendere udbetaling 
af støtte, jfr. Meddelelse af 4. marts 1991. Den vil derfor forbeholde sig ret til ved en midlertidig 
Beslutning at pålægge Medlemsstaten at tilbagesøge udbetalt støtte, der er tildelt efter brud på 
artikel 88, stk. 3. Tilbagesøgningen skal ske efter nationale regler og med morrenter, som defineret i 
Meddelelsen af 22. februar 1995. 
 
• 23. november 1995. Meddelelse til Medlemsstaterne om samarbejdet mellem de nationale 
domstole og Kommissionen på statsstøtområdet. Her præciseres arbejdsdelingen mellem de 
nationale domstole og Kommissionen, idet “de nationale domstole er ansvarlige for beskyttelsen af 
rettigheder og håndhævelsen af pligter, normalt efter anmodning fra private parter. Kommissionen 
skal undersøge alle støtteforanstaltninger, der falder ind under artikel 87, stk. 1, for at vurdere, om 
de er forenelige med det fælles marked. De nationale domstole skal sikre, at medlemsstaterne 
overholder deres proceduremæssige forpligtelser”. Meddelelsen oplyser videre, at private kan opnå 
erstatning for en krænkelse af deres rettigheder, der kan tilregnes staten. 
 
23.1.6. Andre informerende dokumenter fra Kommissionen om statsstøtte 
I den undersøgte periode har Kommissionen udsendt omfattende håndbøger om statsstøttereglerne, 
hvor principperne forklares, og hvor de centrale Meddelelser og breve optrykkes. Desuden 
komplette lister over Domstolens og Retten i Første Instans’ domme om statsstøtte. 
 
Det er “Konkurrencereglerne I De Europæiske Fællesskaber. Del II: Statsstøttereglerne (gældende 
pr. 31. december 1989”) fra 1990; “Competition law in the European Communities. Volume IIA. 
Rules applicable to State aid Situation at 31 December 1994” fra 1996; hertil er knyttet 
“Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del IIB. Forklarende bemærkninger til 
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statsstøttereglerne. Og “Konkurrencereglerne i De Europæiske Fællesskaber. Del IIA. 
Statsstøtteregler, gældende pr. 30. juni 1998” fra 1999.  
 
Endelig har Kommissionen siden 1971 udsendt omfattende årlige rapporter om statsstøtte, “Report 
on Competition Policy”, (http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html). 
Heri findes lister over Kommissionens Beslutninger i året og omtale af de vigtigste, samt omtale af 
domme fra Domstolen og Retten. 
 
23.2. Implementering af regler om kultur og tv 
Artikel 87, stk. 3, litra d, der blev indsat via Maastrichttraktaten i 1993, indeholder en mulighed for, 
at kulturen kan undtages fra statsstøtteforbuddet.  
 
I det følgende behandler jeg kun den del af kulturpolitikken, der angår tv-mediet. Der er næppe 
tvivl om, at nogle af de aktører, herunder Danmark, der argumenterede for en kulturundtagelse i 
Maastrichttraktaten, så tv som en del af kulturpolitikken, der ikke skulle underkastes 
statsstøttereglerne, og i de første år efter vedtagelsen mente Kommissionen også, at tv var del af 
kulturpolitikken. Kommissionens opfattelse ændrede sig, først i nogle Beslutninger, derefter og 
mest markant med Meddelelsen om statsstøttebestemmelsernes anvendelse på public service 
broadcasting (2001-Meddelelsen). 
 
23.2.1. Forordninger 
Der fandtes ingen Forordninger på dette område i tidsrummer 1959-2005. 
 
23.2.2. Direktiver om tv 
TV-Direktivet indtager en central plads i EU’s kulturpolitik. Det blev vedtaget den 3. oktober 1989, 
jfr. forhistorien, der er gennemgået i kapitel 8. Det fastlægger tværnationalt tv som en del af EU’s 
politikområde, og det rummer en række bestemmelser, der angår alle former for tv, også de snævert 
nationale. Det bestemmer for det første, at hvis en tv-kanal overholder Direktivets 
minimumsbestemmelser angående indholdet, kan den frit spredes direkte og via retransmission i 
alle Medlemsstater. Oprindelseslandet skal kontrollere, at disse bestemmelser overholdes. For det 
andet lægges en række begrænsninger og forpligteler på indholdet i programfladen, det enkelt 
program samt dele af finansieringsmåderne. Der er regler om mængden og placering af tv-reklamer; 
begrænsning af hvilke varer, der må reklameres for; regler for sponsorering; bestemmelser om 
kvoter for europæiske programmer og anvendelse af uafhængige producenter; forbud imod 
programmer med skadeligt indhold; ret til gensvar; og endelig tidgrænser for visning af biograffilm 
i tv. Medlemsstaterne skulle inden 3. oktober 1991 have sat de nødvendige love og bestemmelser i 
kraft. Medlemsstaterne blev pålagt, at de hvert andet år fra den 3. oktober 1991 skulle indrapportere 
anvendelsen af Direktivets artikel 4 og 5 (kvote-bestemmelserne) til Kommissionen. Alt dette 
forudsatte naturligvis, at Medlemsstaterne iværksatte et arbejde dels med at kontrollere 
overholdelse af Direktivet, dels med at udarbejde de årlige rapporter.  
 
• Direktivet blev justeret den 30. juni 1997 og gav herved Medlemsstaterne mulighed for at 
fastsætte nærmere bestemmelser for, hvordan tv-stationer under deres jurisdiktion kan udnytte 
eneretten til at dække begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Dog således, at en 
betydelig del af befolkningen skulle kunne følge sådanne begivenheder på gratis fjernsyn. 
Medlemsstaten skulle udarbejde en liste over begivenheder, der efterses af Kommissionen, som 
efterfølgende offentliggør den i EFT. Desuden blev oprindelseslandsbestemmelsen præciseret. 
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23.2.3. Domme om tv som kultur. 
• Tv som kultur indgår første gang i tre domme angående Medlemsstaternes mulighed for at 
forbyde retransmission af udenlandsk tv med reklame. De angår forhold, der ligger før vedtagelse af 
TV-Direktivet. Det er C-52/79 Debauve af 18. marts 1980, C-352/85 Bond van Adverteerdes af 26. 
april 1988 og C-288/89 Stichting Collective Antennevoorziening Gouda af 25. juli 1991. Dommene 
slår alle fast, at der kan opstilles restriktioner på reklamer i tv (også det udenlandske) ud fra 
kulturpolitiske hensyn og for at skabe et alsidigt udbud af tv-pogrammer, men at disse restriktioner 
ikke må stå i misforhold til det tilsigtede mål. 
 
• I C-353/89 Holland af 25. juli 1991opfattes de restriktioner, der var pålagt produktion af tv-
programmer, som del af kulturpolitikken på radio- og fjernsynsområdet. 
 
• Det samme skete i C-148/91 Veronica fra 3. februar 1993. At skabe et alsidigt og ikke-
kommercielt udbud af tv-programmer kunne indgå som del af Hollands kulturpolitik. 
 
• Og igen i T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschappij fra 8. juli 1999. Kulturpolitiske målsætninger 
kan begrunde bestemmelser om hvilken struktur, medlemsstatens tv-institutioner skal have. 
 
23.2.4. Kommissionens Beslutninger om tv som kultur 
Jeg har ikke fundet positive Beslutninger fra Kommissionen, hvor tv blev betragtet som en kulturel 
aktivitet, og derfor skulle særbehandles som et led i Meddelsstaten kulturpolitik. Men der er to 
Beslutninger, hvor overvejelser om kulturaspektet ved tv indgår, men hvor det afvises som 
mulighed for at give en undtagelse fra statsstøtteforbuddet efter artikel 88, stk. 3, litra d. Det er 
NN 70/98 Kinderkanal und Phoenix fra 24. februar 1999 og NN 88/98 BBC News 24 fra 29. 
september 1999. I den tyske sag overvejede Kommissionen, om kulturundtagelsen kunne anvendes, 
men kom til den konklusion, at de to tv-kanalers indhold ikke kunne fremme kulturen eller 
bevarelse af kulturarven, men at de snarere tjente til at opfylde de demokratiske og pædagogiske 
behov i samfundet. Det samme skete i BBC-sagen. Kommissionen mente, at en 24-timers 
nyhedskanal snarere tjente til at opfylde borgernes informationsbehov end til at fremme kulturen 
eller bevarelse af kulturarven. 
 
23.2.5. Kommissionens Meddelelser og andre oplysninger om tv som kultur 
• Som omtalt i kapitel 8, havde Kommissionen som led i sit arbejde for at skabe grundlag for det 
senere TV-Direktiv og som opfølgning på EF-Parlamentets resolutioner 1980 og 1982 den 29. 
november 1982 udsendt en “Meddelelse om styrkelse af Fællesskabets indsats på det kulturelle 
område”. Heri indgår tv-mediet svagt og udelukkende som noget, der kan forbedre 
kulturarbejdernes beskæftigelsesforhold og øge spredningen af andre kulturprodukter til flere 
mennesker. 
• Næste skridt mod TV-Direktivet blev taget, da Kommissionen den 1. juli 1983 publicerede 
“Foreløbig beretning om Europæisk TV’s aktuelle situation og forventede udvikling: Perspektiver 
og valgmuligheder”. I denne anlægges kulturpolitiske, økonomiske, tekniske og industripolitiske 
vinkler på tv-mediet. 
• I juli 1984 blev beretningen fulgt op af Grønbogen, “Fjernsyn uden grænser”, der af Maria 
Michalis er kaldt “the milestone in EU television policy” (Michalis 1999). Her blev tv-mediet 
betragtet som en vigtig kulturel aktivitet, der var underkastet Fællesskabets regulering på grund af 
sine økonomiske aspekter. 
 
23.3. Implementering af regler om public service broadcasting 
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Public service broadcasting blev indføjet i Amsterdamtraktaten i 1999 som “Protokol om offentlig 
radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne”. 
 
23.3.1. Forordninger  
Der fandtes på dette område ingen Forordninger i det afgrænsede tidsrum. 
 
23.3.2. Direktiver 
Der var heller ikke nogen Direktiver. 
 
23.3.3. Resolutioner fra Ministerrådet om public service broadcasting 
Den 25. januar 1999 vedtog repræsentanter for Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, en resolution 
om public service broadcasting. Den citerer Amsterdamtraktatens Protokol om public service 
broadcasting og understreger, at de meget forskelligartede programmer, der tilbydes i det nye 
mediemiljø, styrker betydningen af de almene opgaver, der påhviler public service-virksomhederne. 
I dette perspektiv er det legitimt, at public service-virksomhederne forsøger at nå ud til et bredt 
publikum. 
 
23.3.4. Domme om public service broadcasing 
• Den ældste dom, der forholder sig til tv som public service, er C-155/73 Sacchi af 30. april 1974. 
Domstolen ser RAI’s virksomhed som en tjeneste af almindelig økonomisk interesse med henblik 
på levering af radio- og tv-udsendelser i offentligedens interesse. 
 
• Retten i Første Instans dømte den 15. september 1998 i sagen T-95/96 Gestevision Telecinco. 
Sagen angik den spanske stats finansiering af regionale og landdækkende, offentligt ejede tv-
stationer. Retten slog fast, at Kommissionens analyse af den statslige finansiering måtte ske efter 
artikel 86, stk. 2. Retten henviste til Amsterdamprotokollen. 
 
• I sagen T-17/96 Télévision Française af 3. juni 1999 fastslog Retten, at sagen omhandlede 
Kommissionens stillingtagen efter artikel 86 til de forskellige statslige foranstaltninger, som efter 
sagsøgerens opfattelse begunstigede det statslige France-Télévisions to tv-kanaler, som Télévision 
Française konkurrerede med. 
 
• Den 10. maj 2000 dømte Retten i sagen T-46/97 SIC. Her afgjorde den, at den statslige 
finansiering, Portugal tildelte RTP med henblik på at dække udgifterne til opfyldelse af public 
service-forpligtelser, udgjorde statsstøtte. 
 
23.3.5. Kommissionens Beslutninger om public service broadcasting 
Public service broadcasting kom ind i Amsterdamtraktaten fra 1999 som “Protokol om offentlig 
radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne”, jfr. afsnit 16.1. Før Amsterdamtraktaten blev 
underskrevet i oktober 1997, havde Kommissionen truffet én Beslutning, hvor de særlige forhold 
omkring statslig finansiering af public service broadcasting muligvis indgik. Jeg sigter til 
Beslutning NN 141/95 Portugal (RTP), jfr. afsnit 12.7.2-7. Når jeg skriver “muligvis”, er det fordi 
finansiering af kernen i public service broadcsting ikke indgår i Beslutningen, der heller ikke 
nævner artikel 86, styk. 2 om tjenester af almindelig økonomisk interesse. Den forholder sig i stedet 
til en række afledte enkeltopgaver, der alle har karakter af en offentlig tjeneste, men som ikke angår 
det særlige indhold i programudbuddet – at levere en programflade af kvalitet og med et alsidigt og 
mangfoldigt indhold. Finansieringen af disse afledte opgaver kvalificeres som kompensation, fordi 
den statslige finansiering ikke overstiger omkostningerne til levering af tjenesten. 
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Først efter, Amsterdamtraktaten med Protokollen var underskrevet, inddrog Kommissionen de 
særlige forhold omkring finansiering af public service broadcasting i sine Beslutninger. Det skete 
først i sagen NN 70/98 Kinderkanal und Phoenix, der blev besluttet den 24. februar 1999, dvs. før 
Amsterdamtraktaten trådte i kraft den 1. maj 1999, men Kommissionen ville alligevel tagen hensyn 
til dens indhold, når den undersøgte finansieringen af den offentlige broadcaster1510 (jfr. afsnit 
16.4). Den samme inddragelse af Protokollen som grundlag for Beslutningen skete i sagen om BBC 
News 24, der blev besluttet den 14. december 1999, jfr. afsnit 16.6. Herefter traf Kommissionen 
ingen Beslutninger om public service broadcasting før, den udsendte Meddelelsen om anvendelse af 
statsstøttereglerne på public service brioadcasting (2001-Meddelelsen) den 15. november 2001, 
hvor den lagde Amsterdamprotokollen til grund for de principper, den ville anvende ved analyse.  
 
Denne Meddelelse blev sidenhen anvendt ved alle Beslutninger om public service broadcasting. 
 
23.3.6. Kommissionens Meddelelser og andre oplysninger om public service broadcasting 
• Den 9. marts 1995 sendte Kommissionen til Medlemsstaterne et arbejdspapir “Preparing for the 
information society: Guidelines on state aid for the arts and culture, with particular reference to the 
audio-visual sector, og afholdt i juli1994 møde med dem om indholdet. Kommissionen betragter her 
Medlemsstaternes finansiering af public service broadcasting som kompensation, der falder uden 
for statsstøtteforbuddet i artikel 87, stk.1, hvis finansieringen blot kompensere for de ekstra 
omkostninger, broadcasteren har ved at opfylde forpligtelsen. Kommissionen medgiver dog, at det i 
praksis er ekstremt vanskeligt, hvis ikke umuligt, at kvantificere de ekstra omkostninger. Den vil 
derfor begrænse sig til at kræve af Medlemsstaterne, at disse skaber en stabil ramme for regulering 
og finansiering, der kræver behørig finansiel disciplin uden periodisk underskudsdækning.  
 
• Den 10. september 1996 vedtog Kommissionen en Meddelelse, “Forsyningspligtydelser i 
Europa”, og sendte den til Medlemsstaterne. Meddelelsen beskæftiger sig især med tjenester af 
almindelig økonomisk interesse, og fremhæver, at det er op til medlemsstaterne at organisere 
leveringen af disse tjenester, der kan have offentlig eller privat status. Fællesskabet stiller på ingen 
måde krav om privatiseringer om området. Medlemsstaterne kan udvide området for tjenesterne i 
overensstemmelse med deres egne tradition og behov og selv fastsætte kompensationer, der skal 
følge reglerne for det indre marked. Radio og tv nævnes som eksempel på disse tjenester. 
 
• I oktober 1998 sendte Kommissionens DG IV, konkurrencedirektoratet, et “Discussion Paper” til 
Medlemsstaterne om “Application of Articles 86, paragraph 2, 87 and 88 of the EC treaty in the 
broadcasting sector”. Dokumentet handlede udelukkende om public service broadcasting og om 
hvordan, Kommissionen ville håndtere spørgsmål om definition og finansiering af public service-
virksomheder.  
 
• Den 14. december 1999 sendte Kommissionen en Meddelelse til Rådet, Europaparlamentet, Det 
økonomiske og sociale Udvalg samt Regionsudvalget om “Principper og retningslinjer for 
Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder”. Det beskæftigede sig mest med revision 
af TV-Direktivet, men understregede også, at public service-virksomhederne havde en særlig rolle i 
Fællesskabet specielt med hensyn til kulturel og sproglig mangfoldighed, objektiv informering af 
befolkningen, sikring af pluralisme og levering af kvalitetsprogrammer på ukodede kanaler. På 
dette område har Medlemsstaterne en offentlig forsyningspligt, der primært udføres af deres public 

 
1510 Afsnit 6.3. i Beslutningen. “Die Kommission berücksichtig jedoch seinnen Inhalt bei der Prüfung finanzieller 
Zuwendungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk”. 
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service-institutioner. Når det gjaldt definition af opgaven og dens finansiering henviste Meddelelsen 
til Amsterdam-protokollen. Tilsyn med udførelse af opgaven skal henlægges til nationale 
myndigheder, der skal være uafhængige af regeringen og virksomhederne.  
 
• Meddelelsen om Forsyningspligtydelser i Europa blev den 20. september 2000 kommunikeret til 
Medlemsstaterne. Der er tale om en ajourføring af Meddelelsen fra 1996. Meddelelsen nævner, at 
siden slutningen af 1980erne har private tv-selskaber set dagens lys, og at et system med både 
private og offentlige virksomheder inden for radio og tv nu anerkendes og støttes af såvel 
Medlemsstaterne som Fællesskabet. Som grundlag for en nationale politik nævnes 
Amsterdamtraktatens Protokol om public service broadcasting og TV-Direktivet. Kommissionen vil 
desuden hindre konkurrencebegrænsende adfærd til skade for forbrugerne, navnlig misbrug af 
dominerende stilling og dannelse af oligopolitiske eller monopolistiske markedsstrukturer. 
 
• Og som afslutning på denne udvikling offentliggjorde Kommissionen den 15. november 2001 
Meddelelsen om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed. 
 
23.4. Europæisering af mediesystemet i Danmark 
Europæiseringen af Danmark i snæver forstand er den proces, der forløber i det danske politisk-
juridiske system, og som viderefører implementeringsprocessen i Danmark. Resultatet er Danmarks 
europæisering. Jeg har således af praktiske årsager opdelt implementeringsprocessen i 
et ’europæisk’ led og et ’dansk’ led, der behandles hver for sig, men de er reelt sammenhørende, og 
der foregår naturligvis også feedback fra Danmarks europæisering til integrationen af 
politikområder i EU, jfr. modellen i afsnit 0.5.  
 
23.4.1. Udgangspunkt – afvisning af europæisering på medieområdet 
Udgangspunktet for europæiseringen på kultur- og medieområdet i Danmark var, at det danske 
politiske system mente, at De europæiske Fællesskaber ikke havde nogen kompetence i relation til 
dansk kulturpolitik, hvorunder mediepolitikken befandt sig. Statsstøttereglerne gjaldt ikke for kultur 
og medier, Kommissionen kunne derfor ikke intervenere, da kultur var et nationalt anliggende. EF-
Domstolens ret til at dømme i kulturelle anliggender var ikke på den politiske eller juridiske 
dagsorden. Romtraktaten nævnte ikke kultur.  
 
Den danske holdning kom klart frem i foråret 1989, da der den 7. marts var en forespørgsel i 
Folketinget om bl.a. det kulturelle samarbejde i EF og Europa i øvrigt1511. Kulturminister Ole Vig 
Jensen sagde ved den lejlighed bl.a. følgende: 
 
“Det er imidlertid fortsat regeringens opfattelse at kulturpolitik falder uden for EF-traktatens 
økonomiske formål. Denne holdning deles af de øvrige EF-landes kulturministre – for nogle landes 
vedkommende dog modstræbende. Også stats- og regeringscheferne har på flere møder i det 
europæiske Råd tilkendegivet dette principielle standpunkt” (FF, sp. 7158 1988-89). Han blev 
bakket op af stilleren af forespørgslen, Holger K. Nielsen, SF, der ligeledes anførte, at “kultur ikke 
er et anliggende for EF-arbejdet” (sp. 7165). Heri er Ingerlise Koefoed enig (sp. 7175) og det synes 
også at være holdningen hos den konservative Ole Bernt Henriksen (sp. 7174). Socialdemokratiet 
havde allerede i 1986 udsendt en bog om partiets stillingtagen til EF-samarbejdet. Om kulturen i EF 

 
1511 F 18, 1988-89. Forespørgsel til kulturministeren og kommunikationsministeren om, hvad regeringen kan oplyse 
om det kulturelle samarbejde i EF og Europa i øvrigt, og hvad regeringen vil gøre for at sikre en 
stærk placering for de nordiske lande i et fremtidigt europæisk kultursamarbejde. Anmeldt 17. februar 
1989, FF 6598, Fremmet FF 6905, foretaget 7. marts 1989 FF 7156. 
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stod der, at EF-Kommissionen i stort omfang forsøger at placere kulturproduktion på linje med al 
mulig anden produktion og handel. “Hermed lægges op til, at kulturområdet omfattes af EF’s 
almindelige handels- og industripolitik. Socialdemokratiet finder denne tendens kulturpolitisk farlig 
og vil konsekvent modarbejde den” (Pittelkow & Weiss 1986, s. 110f). 
 
23.4.2. Film 
Denne afvisende holdning blev praktiseret, da Danmark i forlængelse af sin vedtagelse af “Lov om 
film og biografer” (jfr. Udgang på Del II) blev kontaktet af Kommissionen, der fandt, at en 
bestemmelse om bopælspligt og om, at film skal indspilles på dansk og med overejende dansk 
kunstnerisk og teknisk personale, var i modstrid med EF-Traktatens bestemmelser om 
arbejdskraftens fri bevægelighed1512. Kommissionen sendte derfor i 1979 en Åbningsskrivelse til en 
mulig traktatbrudssag til Danmark. Herefter udspillede der sig de næste ti år en veritabel “kat og 
mus”-komedie, hvor Kommissionen gentagende gange påtalte Danmarks fortsatte brud på traktaten, 
og hvor Danmark alligevel fastholdt den omstridte bestemmelse om nationalitet i forskellige 
udformninger. Danmark justerede således tre gange på forslag til lovændringer, uden at 
Kommissionen var tilfreds. De tidsfrister, Kommissionen satte for Danmarks reaktioner på 
henvendelserne, blev jævnligt overtrådt, og skønt Kommissionen med trusler om traktatbrudsager 
og åbning af statsstøttesager efter artikel 88, stk. 1 og stk. 2, herunder med trusler om 
tilbagebetaling af den tildelte støtte forsøgte at få den danske regering til at respektere Traktaten, 
skete det ikke umiddelbart. Danmark så sig dog nødsaget til i 1987 to gange at notificere forslag til 
lovændringer, men uden at den omstridte bestemmelse var ændret. Og i 1988 kom så det fjerde 
lovforslag, som Kommissionen godkendte. Men inden da var den måske mest spektakulære danske 
modstand imod europæisering på kulturområdet manifisteret. Kommissionen havde den 23. 
december 1987 besluttet at åbne Den formelle Undersøgelsesprocedure mod Danmark i tilknytning 
til den gældende lov nr. 306 af 9. juni 1982 samt et forslag til Lov om film fra 14. oktober 1987, 
notificeret den 23. oktober 1987, og i den forbindelse gjort opmærksom på, at al udbetaling af 
statsstøtte til film skulle suspenderes. Det skete imidlertid ikke. På trods af Kommissionens klare 
påbud1513 oplyste kulturminister H. P. Clausen ikke Folketinget om forbuddet under behandlingen 
af lovforslaget, og udbetaling af støtte til danske film fortsatte, indtil Kommissionen godkendte 
endnu et nyt lovforslag, der var fremsat den 6. oktober 1988, og som trådte i kraft den 5. april 1989 
som Lov nr. 218 af 5. april 1989. Kommissionens godkendelse skete den 31. maj 1989 som C 
48/87. I perioden fra december 1987 til maj 1989 udbetalte Danmark således statsstøtte til film, 
skønt Kommissionen eksplicit havde forbudt det. 
 

 
1512 Alle dokumenterne i denne lange sag findes i FM’s arkiv. 
1513 “Kommissionen har […] besluttet at indlede proceduren i EØF-Traktatens artikel 88, stk. 2, med hensyn til nævnte 
lov nr. 306 af 9. juni 1982 [som “Støttesag E/3/87 – Støtte til filmindustrien”] og det lovforslag, der blev anmeldt den 
23. oktober 1987 [C 48/87 (ex 325/87)], og den skal opfordre den danske regering til at ændre disse tekster, således at 
statsborgere fra de øvrige medlemsstater stilles på lige fod med danske statsborgere. Kommissionen skal som led i 
denne procedure anmode den danske regering om inden 30 dage at underrette den om, hvilke foranstaltninger den agter 
at træffe for at fjerne ovennævnte begrænsninger i de gældende tekster. […] Kommissionen skal påpege, at lov 306/82 i 
sin tid ikke på forhånd var blevet anmeldt som krævet i EØF-Traktatens artikel 88, stk. 3. Ifølge denne bestemmelse 
skal anvendelsen af nævnte ordning suspenderes fra dags dato [den 23. december 1987]. Dette betyder, at der ikke kan 
ydes støtte i konkrete tilfælde på grundlag af denne ordning. Den skal ligeledes erindre om, at det lovforslag, der blev 
anmeldt den 23.10.1987, ikke må gennemføres, før proceduren i EØF-Traktatens artikel 88, stk. 2, har ført til endelig 
beslutning”. Brev fra Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved vicepræsident Karl-Heinz Narjes til 
Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, dateret 23. december 1987, SG(87) D/16149. 
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Den 30. oktober 1996 kom det lovforslag til Lov om film, der stadigvæk er glædende i Danmark.  
Det blev notificeret ved Kommissionen, der godkendte det som N 917/96. Loven blev vedtaget den 
27. februar 1997 som Lov nr. 186 af 12. marts 1997. 
 
Endelig skal det nævnes, at Danmark den 25. juni 2001 anmeldte et forslag til en støtteordning for 
filmproduktion ved oprettelse af filmventurefonde. Det blev godkendt af Kommissionen den 13. 
november 2001 som N 486/2001, men synes aldrig brugt. 
 
Samlet set er europæiseringen af statsstøtte til film i Danmark en modsigelsesfyldt proces. Danmark 
ændrede allerede før indtrædelse i Fællesmarkedet sin filmlov - netop for at bringe den i 
overensstemmelse med Romtraktatens regler for statsstøtte og den fri bevægelse for kapital, 
tjenesteydelser og varer. Men hensynet til arbejdskraftens frie bevægelighed var ikke indgået i 
loven. Det medførte adskillige henvendelse fra Kommissionen, som Danmark svarede undvigende 
på, og det endte med åbning af Den formelle Undersøgelsesprocedure mod Danmark. Herefter 
rettede Danmark ind og noificerede frem til 2005 filmstøtteordninger i 1988, 1996 og 2001.   
 
23.4.3. TV-Direktivet 
En tilsvarende ignorering og måske også direkte modstand kan iagttages i tilknytning til TV-
Direktivet. Danmark havde som nævnt i afsnit 8.16 stemt imod vedtagelse af Direktivet, og i den 
efterfølgende nationale debat blev det påstået, at vi havde nedlagt ’et hængende veto’. Det var som 
nævnt ikke korrekt. 
 
Direktivets afsluttende bestemmelse var, at Medlemsstaterne inden den 31. oktober 1991 skulle 
have implementeret det i national lov. Dette var ikke sket i Danmark.  Kommissionen sendte derfor 
Danmark en Åbningsskrivelse til en mulig Traktatbrudssag, og det satte skub i processen, jfr. afsnit 
14.5. Lovforslaget om inkorporering af Direktivets bestemmelser blev fremsat den 18. december 
1991, men ikke vedtaget. Det blev genfremsat den 28. oktober 1992, vedtaget den 18. december 
1992 og trådte i kraft ved årsskiftet, jfr. afsnit 14.5. 
 
 Det gav mulighed for, at virksomheder under dansk myndighed via satellit eller kabel, der 
omfattede mere end ét lokalområde, kunne udsende radio- og tv-programmer. En tilladelse kunne 
udstedes af et nyoprettet Satellit- og Kabelnævn. Nævnet skulle træffe afgørelser om inddragelse af 
tilladelsen og påtale overtrædelser. Ifølge lovens § 37 stk. 1 “fastsætter [Kulturministeren] med 
hensyn til fjernsynsvirksomhed regler om programvirksomheden, herunder regler om, i hvilket 
omfang udsendelser af europæisk oprindelse skal indgå heri, og regler med henblik på at tilgodese 
hensyn til børn og unge”. En forsigtig omskrivning af Direktivets kvotebestemmelser, der havde 
været meget udskældte i den danske debat, og af hensynet til mindreåriges mentale udvikling. I 
lovforslagets bilag 1 fandtes en oversigt over indholdet i TV-Direktivet, der beskrev ministeriets 
opfattelse af de mulige ændringer i radio- og tv-loven samt i administrative forskrifter. For DR og 
TV 2 nævnes det, at Direktivets bestemmelser om kvoter ikke kræver lovændringer, men at de kan 
indføjes i vedtægterne for DR og TV 2.  For lokal-tv ville lovændring blive nødvendig for at indføre 
regler om hensyntagen til bøn og unge. For DR og TV 2 ville dette næppe behøves, da et sådant 
hensyn var forudsat i public service-forpligtelserne (!). 
 
Den 18. august 1997 ændrede Kulturministeriet Vedtægten for TV 2 (Bekendtgørelse af vedtægt for 
TV 2, nr. 658). Heri nævnes TV-Direktivets kvotebestemmelser ikke. Først ved vedtægtsændringen 
i 1999 blev bestemmelserne indført som § 8, stk. 1 og stk. 2 i Vedtægt for TV 2, nr. 37 af 21. januar 
1999. DR fik også først indført kvotebestemmelserne ved vedtægtsændring i 1999 – som § 6, stk. 1 
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og 2 i Bekendtgørelse nr. 38 af 21. januar 1999. Der gik således seks år, før den lovede tilpasning 
var gennemført. For loka-tv’s vedkommende kom den lovede ændring først ind med bekendtgørelse 
nr. 1349 af 18. december 2000. Syv år efter. 
 
TV-Direktivet rummede desuden i artikel 4, sk. 3 en forpligtelse til Medlemsstaterne til hvert andet 
år fra 2. oktober 1991 at indsende oplysninger om overholdelse af kvotebestemmelserne i 
direktivets artikel 4 og 5. Danmark har indsendt de krævede oplysninger siden 1993.  
 
I 1997 anvendte kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen det revideres TV-Direktiv til at opstille en 
liste med de begivenheder af væsentlig samfundsmæssig betydning, der kunne reserveres for DR og 
TV 2. Det skete efter, at Direktivændringen var indføjet i dansk lov ved Lov nr. 1095 af 29. 
december 1997 (se afsnit 20.5). 
 
Og i 2001 ophævede kulturminister Brian Mikkelsen listen med virkning fra 1. januar 2002 (jfr. 
afsnit 22.2.3). 
 
23.4.4. Public service broadcasting 
Første gang EU’s regler for statsstøtte blev inddraget af de danske myndigheder i forhold til public 
service broadcasting var i 1996, da Kulturminister Jytte Hilden overvejede at omdanne TV 2 til et 
statsligt aktieselskab1514. Ministeriet havde bedt Kammeradvokaten om en udtalelse om, hvorvidt en 
konvertering af statslånet til TV 2 til aktiekapital kunne indebære problemer i forhold til EU’s 
statsstøtteregler, og om blandingsfinansieringen også kunne skabe vanskeligheder (jfr. afsnit 
13.19.5). Kammeradvokatens svar var, at en konvertering af statslånet til aktiekapital og en 
videreførelse af blandingsfinansieringen kunne være i strid med EU’s statsstøtteregler. Et lovforslag 
herom måtte derfor notificeres ved Kommissionen i overensstemmelse med artikel 88, stk. 3. I de 
videre analyser i ministeriet nåede embedsmændene frem til, at de ikke kunne anbefale en 
omdannelse til et aktieselskab. Årsagen var, at det sandsynligvis ikke var muligt at få 
Kommissionens godkendelse, med mindre TV 2’s økonomi blev kraftig forbedret uden brug af 
licensmidler. Og det var ikke sandsynligt. Forslaget om TV 2 som A/S blev herefter trukket af 
bordet. 
 
I 1997 blev sagen om TV 2 som A/S genoptaget af den nye Kulturminister, Ebbe Lundgaard. Og 
igen indgik overvejelser om EU’s statsstøtteregler i sagsbehandlingen. I det såkaldte 
Konkurrencenotat havde embedsmændene i Kulturministeriet eksplicit henvist til artikel 88, stk. 1 
om eksisterende støtte som en forklaring på, at TV 2-ordningen ikke var notificeret ved 
Kommissionen. En ændring af TV 2’s finansieringsforhold måtte imidlertid notificeres, skrev de, og 
efter en godkendelse fra Kommissionen kunne konkurrenter muligvis rejse en sag ved EF-
Domstolen, f.eks. med den påstand, at licensen til TV 2 blev anvendt til prisdumping af reklamerne. 
TV 2-ordningen blev imidlertid ikke ændret, og ordningen derfor ikke notificeret. 
 
Da Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen i oktober 1999 udformede en skitse til en mediepolitisk 
redegørelse, inddrog hun Kommissionens betragtninger om, at blandingsfinansierede, statslige tv-
virksomheder som TV 2 kun måtte anvende licens til programmer, de kommercielle aktører ikke 
sendte. Tydeligvis en henvisning til Kommissionens “Discussion Paper” fra 1998. Hun afviste 
tanken, jfr. afsnit 18.9.4. 
 

 
1514 Jeg understreger, at europæiseringen ikke alene omfatter forvaltning og retspraksis men også ændringer i nationale 
ideer, normer, interesser og principper, jfr. definitionen i starten af dette kapitel. 
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Og da regeringens endelige udspil til en medieaftale for 2001-2004 kom i marts 2000, indgik det, at 
P4 skulle gives til TV 2.  Ministeren oplyste, at hun havde forhørt sig hos Konkurrencestyrelsen om 
et evt. udbud var nødvendigt, og styrelsen havde svaret, at det ikke var påkrævet efter EU’s regler. 
 
I mellemtiden havde Finansudvalget den 2. september 1999 bevilget DR en 30-årig statsgaranti for 
lånet til byggeriet i Ørestaden uden, at dette blev anmeldt og godkendt af Kommissionen. Altså en 
ulovlig statsstøtte. 
 
I maj 2002 fremlagde VK-regeringens Kulturminister det udspil til medieaftale for 2002-2006, der 
indeholdt forslag til en privatisering af TV 2. I de efterfølgende tre år var EU’s regler for statsstøtte 
et centralt led i debatten og i regeringens overvejelser i salgsprocessen. 
 
Kommissionen åbnede den 21. januar 2003 Den formelle Undersøgelsesprocedure mod Danmarks 
finansiering af TV 2 og skrev som udgangsreplik, at “EF-traktatens artikel 88, stk. 3 har opsættende 
virkning”. Danmark burde derfor øjeblikkelig have indstillet alle former for statsstøtte til TV 2. Det 
skete ikke. 
 
Derimod respekterede Danmark Kommissionens Beslutning af 19. maj 2004 og tilbagesøgte den 
støtte fra TV 2, som Kommissionen havde erklæret for ulovlig og uforenelig.  
 
Danmark sikrede sig endvidere lovligheden af rekapitaliseringen ved at notificere rekapitaliseringen 
af TV 2 den 23. juli 2004, skønt de danske myndigheder mente, at der ikke forelå statsstøtte, og at 
notifikationen derfor ikke var nødvendig. 
 
Og endelig blev EU’s regler for statsstøtte anvendt som hovedbegrundelse for at annullere 
salgsprocessen den 8. april 2005. 
 
Man kunne overveje, om tidsrummet fra Kommissions godkendelse af rekpitaliseringen onsdag den 
6. oktober 2004 til deadline for købstilbud onsdag den 8. december, der var nøjagtigt to måneder, 
var en tilfældighed, eller om det var valgt, fordi det ifølge Traktatens artikel 230 stk. 5 var denne 
frist, der gjaldt for klage over en Kommissionsbeslutning. Og at de danske myndigheder havde 
valgt dette tidsrum på to måneder for at have sikkerhed for, at rekapitaliseringsbeslutningen ikke 
var indbragt for Retten i Første Instans, når selve salgsforhandlinger skulle gå i gang. 
 
Hvis dette var begrundelsen for de to måneder, var det er fejl. Ifølge Procedureforordningens artikel 
26, stk. 1 offentliggør Kommissionen et resumé i de Europæiske Fællesskabers Tidende af 
Beslutninger efter Den indledende Undersøgelsesprocedure og gør samtidigt opmærksom på, at det 
er muligt at få en kopi af beslutningen i dens autentiske sprogudgave. Først fra dette tidspunkt 
begynder fristen på de to måneder at løbe for konkurrenter til støttemodtageren. 
 
Som det er fremgået af fortællingen indsendte SBS og Viasat deres klager over Kommissionens 
Beslutning senere end den 8. december 2004, nemlig henholdsvis den 7. januar 2005 og 19. januar 
2005. Disse søgsmål blev udslagsgivende for stop for privatiseringsprocessen. 
 
23.4 5. De trykte medier 
De regler, der kan blive aktuelle i forhold til vurdering af statsstøtte til de trykte medier i Danmark, 
findes i artikel 87, stk. 2, litra a og stk. 3, litra c. 
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Artikel 87, stk. 2, litra a siger, at “støtte af social karakter til enkelte forbrugere [er forenelig], 
forudsat at den ydes uden forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse”. Dette er 
nulmoms traktatmæssige grundlag. Artikel 87, stk. 3, litra c rummer mulighed for, at statsstøtte til 
fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene, kan være forenelig, når den ikke ændrer 
samhandelsvilkårene på en måde, der strider imod den fælles interesse. Inden for den valgte periode 
har der været to støtteordninger til de trykte medier efter denne bestemmelse: distributionsstøtte og 
statslig finansiering af Dagspressens Finansieringsinstitut. 
 
23.4.5.1. Nulmoms 
Siden momsens indførelse i 1967 har aviser været fritaget fra at svare afgift på avissalget, den 
såkaldte nulmoms. Begrundelsen dengang fandtes ikke i loven eller dens bemærkninger, det 
tætteste, man kom, var, da den socialdemokratiske ordfører, Peter Nielsen, ved anden behandling af 
momsloven den 15. marts 1967 sagde, at “det er sagt, at vi ikke i et demokratisk samfund må 
beskatte det frie ord, og at vi i forvejen mange steder har truende bladdød. Derfor skal det frie ord – 
hvor frit det så end måtte være – heller ikke momsbeskattes. Smukkere kan det vel ikke motiveres, 
at aviser fritages for moms – dog selvfølgelig ikke af deres annonceindtægter, der jo er mere 
merkantilt præget” (FF sp. 2723). Denne ordning er en eksisterende statsstøtteordning, da den blev 
indført før, Danmark trådte ind i Fællesmarkedet i 19731515. 
 
23.4.5.2. Distributionsstøtte 
Der har i flere hundrede år været støtte til distribution af aviser og andre trykte medier. Postvæsenet 
var pålagt som en tjeneste af almindelig økonomisk interesse at befordre omdeling af trykte medier 
til en særlig lav takst, hvorefter staten kompenserede Postvæsenet for den manglende indtjening. 
Ordningen gjaldt for dagblade, uge- og månedsblade. VK-regeringen igangsatte en ændring af 
ordningen i starten af nullerne, og i forsommeren 2004 blev ordningen af “visse periodiske blade og 
tidsskrifter” ændret. Først ved, at disse fra 1. april 2004 ikke længere fik den lave takst, hvorefter 
Folketinget vedtog en ny støtteordning med ikrafttræden 18. juni 2004, lov nr. 1214 af 27. 
december 2003. Ordningen var notificeret ved Kommissionen, der godkendte den som N 631/2003 
den 16. juni 2004. Ordningen for dagblade og dagbladslignende publikationer blev først ændret 
efter afhandlingens tidsafgrænsning. Indtil da var den eksisterende støtte. 
 
23.4.5.3. Dagspressens Finansieringsinstitut 
Dagspressens Finansieringsinstitut blev oprettet i 1970 som en privat fond på initiativ af Danske 
Dagblades Fællesrepræsentation. Staten kunne yde økonomisk tilskud til instituttet. Den kunne i 
starten alene yde støtte i form af kautioner og tilskud til indførelse af ny teknologi. Senere i 1984 og 
1997 blev dette udvidet til også at omfatte støtte til sanering, etablering og udviklingsstøtte. I 
perioden 1970-2003 var statens tilskud på tilsammen 272 mio.kr. De ændringer, der blev foretaget i 
perioden var næppe så omfattende, at ordningen blev ændret fra en eksisterende støtteordning til en 
ny støtteordning. Den blev aldrig notificeret. 
 
I 2003 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe til at efterse ordningen. Det førte til betænkning 
1445/2004 med titlen “Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut” fra juni 2004. 
Arbejdsgruppen foreslog en ændring, det bl.a. indeholdt oprettelse af et særligt Dagbladsnævn med 
det formål “at opretholde og fremme alsidighed og mangfoldighed på det danske dagbladsmarked”. 
Det skal ske ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, “som efter 

 
1515 Jeg skal ikke tage stilling til, om denne støtteordning er forenelig, det vil ske, hvis Kommissionen åbner en 
undersøgelse af ordningen efter artikel 88, stk.1. Men støttens sociale karakter er aldrig brugt som begrundelse for 
denne statsstøtte. 
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deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning 
for den offentlige debat i et demokratisk samfund” (L 158, 2004-05, Forslag til lov om 
dagbladsnævnet, §1 og 2). Nævnets midler skulle udelukkende komme fra staten. Arbejdsgruppen 
skrev sidst i betænkningen, at den ny ordning vil indeholde statsstøtte, hvorfor den som 
udgangspunkt skulle notificeres ved Kommissionen. Det skete ikke. Da statsminister Anders Fogh 
Rasmussen fremsatte lovforslaget den 23. februar 20051516, blev den manglende notifikation 
begrundet med, at “den foreslåede ordning ikke vil påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 
Ordningen vil derfor ikke være anmeldelsespligtig i forhold til Kommissionen efter de EU-retlige 
regler om statsstøtte”. 
 
23.5. Det danske mediesystems europæisering 
I dette afsnit gælder det resultaterne af europæiseringsprocessen. Hvordan var overensstemmelsen 
mellem EU-systemets bestemmelser og de danske regler for mediesystemets indretning i 2005? 
Først gennemgås reguleringen af mediemarkederne, derefter ses på de statslige reguleringsinstanser. 
 
23.5.1. TV-Direktivet 
TV-Direktivet var i 2005 implementeret fuldstændigt. De danske myndigheder indsendte hvert 
andet år rapport om overholdelse af artikel 4 og 5, jfr. Kommissionens løbende Meddelelser til 
Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelse af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF, hvor resumeer 
af de danske indberetninger findes1517. Bestemmelserne om beskyttelse af børn og unge var indsat i 
DR’s og TV 2’s vedtægter og i loven om lokal-tv, jfr. ovenfor. Restriktionerne på reklamer havde 
altid været overholdt, og sponsorering var indført efter regler, der svarede til TV-Direktivets, i 
bekendtgørelse nr. 340 af 22. maj 1990. Ret til genmæle fremgik af Medieansvarslovens kapitel 6. 
 
23.5.2. Statsstøttereglerne 
Ifølge Procedureforordningen fra 1999 og Implementeringsforordningen nr. 794/2004 af 21. april 
2004, artikel 6, stk. 1 skal Medlemsstaterne indsende årlige rapporter om eksisterende 
statsstøtteordninger til Kommissionen i elektronisk form senest den 30. juni i det år, der følger efter 
det år, som rapporterne vedrører. Danmark har overholdt denne bestemmelse, men det er langt fra 
alle støttordninger, der er rapporteret. 
 
23.5.2.1. Indrapporteret statsstøtte 
Erhvervsministeriet har oplyst, at følgende danske statsstøtteordninger for året 2005 blev 
indrapporteret til EU-Kommissionen: 
 
• N 631/2003, Distributionsstøtte til visse periodiske blade og tidskrifter: 39, 5 mio. kr. 
• N 917/1996, Tilskud til filmformål: 236, 1 mio. kr. 
 
Der er ikke indrapporteret flere statsstøtteordninger inden for Kulturministeriets område. 
 
23.5.2.2. Støtteordninger, der blev ikke indrapporteret for året 2005 
Danmark skal naturligvis kun indrapporterer en støtteordning, hvis de danske myndigheder mener, 
at der er tale om en sådan eller hvis Kommissionen udtrykkeligt har fastslået det i en endelig 
Beslutning. Listen nedenfor rummer eksempler, hvor der ikke kan være tvivl, idet Kommissionen 

 
1516 L 158, 2004-05, anden samling. Forslag til lov om Dagbladsnævnet. Frem A 1656, som frem A 1631, 1. behandling 
FF 1926, betænkning B 1031, 2. behandling FF 4226, 3. behandling FF 4454. Som vedtaget C 416. 
1517 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DAN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24101. 
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har forholdt sig indirekte eller direkte til ordningerne. Men der er også eksempler, hvor spørgsmålet 
er åbent, men hvor min analyse når frem til, at der er tale om statsstøtte. 
 
• Nulmoms for dagbladene (afsnit 23.4.5.1) 
• Distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer (afsnit 23.4.5.2) 
• Dagbladsnævnet (afsnit 23.4.5.3)  
• Støtte til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer (se afsnit 20.1.2-3)  
• Støtte til DR via licens (jfr. afsnit 21.4.6.3) 
• Støtte til DR i form af statsgaranti for DR’s tjenestemænds pensionskasse1518. 
• Støtte i form af statsgaranti for lån til DR-Byen i Ørestaden1519. 
• Støtte til TV 2’s regionale tv-stationer via licens. Efter TV 2-regionerne i 2003 blev selvstændige 
stationer med egen sendetilladelse og uafhængige af TV 2/Danmark, er licensen, der direkte tilgår 
dem, statsstøtte, jfr. afsnit 22.7.2. 
• Støtte til TV 2/Danmark A/S i form af lav betaling for adgang til landsdækkende, terrestrisk tv-
sendefrekvenser, jfr. afsnit 21.4.6.3. 
• Støtte til TV 2/Danmark A/S i form af overførsel af hele indtjeningen fra salg af 
reklameplads i tv-regionernes sendetid. I TV 2/Danmarks “Tilladelse til at udøve public service-
programvirksomhed af 17. december 2003” kapitel 1.6 står der, at “TV 2 finansieres primært af 
reklameindtægter, herunder indtægter forbundet med udsendelse af reklamer i tilknytning til de 
regionale udsendelser”. Dvs. at staten har givet afkald på en indtjening, der kommer fra placering af 
reklamer i tilknytning til de statsfinansierede regionale udsendelser. TV 2/Danmark opnår en 
økonomisk fordel, andre ikke får. 
• Støtte til TV 2/Danmark A/S i form af, at staten gratis placerer de regionale tv-udsendelser i 
sendefladen på TV 2/Danmarks hovedkanal. Se afsnit 17.12.3 for Kulturministeriets forsøg på at 
beregne værdien. 
• Støtte til filmbranchen fra DR og TV 2/Danmark efter indgåelse af public service-kontrakter og 
public service-tilladelse. Herefter var det ikke længere en frivillig ordning, jfr. afsnit 22.7.6.2. 
• Støtte til DR’s “nye tjenester”. Kommissionens 2001-Meddelelse om statsstøtte til public service 
broadcasting nævner i pkt. 35, at “hvis public service-opgaven udvides til også at omfatte nye 
tjenester, skal definitionen og mandatet ændres i overensstemmelse hermed inden for rammerne af 
artikel 86, stk. 2”. Dette var ikke sket, og denne del af public service-opgaven var derfor ny ikke-
notificeret støtte. 
 
Ifølge Kulturministeriets publikation “Kulturpengene 2005/Regnskab” (Kulturministeriet 2006), var 
der følgende offentlige udgifter til kulturelle formål i 2005: 
 
Tabel 23.1. Offentlige udgifter til kulturelle formål 2005 i mio. kr. 
Formål  Finanslov Tipsmidler Kommuner/amter  I alt 
 
Musik  503  31  713   1.247 
Billedkunst 114  2  8   124 
Litteratur 209  9  0   218 
Teater  791  27  506   1.324 
Film  414  0  15   429 
Arkitektur/design 398  3  0   400 

 
1518 Banke/Michelsen/Rahbek 2004, s. 94 og skrivelse fra Kommunikationsministeren til Bestyrelsen for 
Pensionsfonden for Danmarks Radios Tjenestemænd af 1. maj 1989, G.PT.j.nr. 4. Afd. 233-89. Fremsendt til DR’s 
bestyrelse den 14. august 1989. 
1519 Banke/Michelsen/Rahbek 2004, s. 91, der henviser til Finansudvalgets Akt. 251 af 2. september 1999. 
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Biblioteker 698  11  2.569   3.277 
Arkiver  154  2  2   158 
Museer/Zoo 693  10  567   1.270 
Idræt  -5  750  2.884   3.629 
Licens  3.435  0  0   3.435 
Andet  596  208  2.070   2.873     
Samlet  8.000  1.053  9.334   18.386 
 
Det er sikkert, at der gemmer sig en lang række statsstøtteordninger bag disse tal, men de er ikke 
indrapporteret. 
    
23.5.3. Kontrol med overholdelsen 
Én ting er at indføje EU’s regler i dansk lov, noget andet er at sikre, at reglerne overholdes. I 2005 
var følgende tilsynsmyndigheder med tilknytning til mediesystemet i funktion: Radio- og tv-
nævnet, Pressenævnet, Konkurrencestyrelsen og Telestyrelsen. 
 
23.5.3.1. Radio- og tv-nævnet 
Som nævnt i afsnit 20.4.3 havde Radio- og tv-nævnet, der var oprettet pr. 1. januar 2001, overtaget 
opgaverne fra de herefter nedlagte institutioner Satellit- og Kabelnævnet, Udvalget vedrørende 
Lokal Radio og TV samt Radio- og TV-reklamenævnet. I perioden 2002-2005 havde Radio- og tv-
nævnet fået ekstra opgaver, så i 2005 så opgavelisten således ud: 
 
Lokale radio- og tv-stationer 
 - klagesager om lokale nævns afslag på ansøgninger og inddragelse af sendetilladelser 
 - tilsyn med networking-stationer 
 - nedsættelse af lokale nævn over en vis størrelse 
 - fordeling af lokale sendemuligheder 
 - tildeling af statsstøtte til lokale, ikke-kommercielle radio- og tv-stationer 
Reklamer 
 - sager om reklamers identifikation, placering og omfang 
 - sager om reklamers indhold 
 - sager om identifikation af sponsor og sponsorerede programmer 
Registrering, tilsyn og udtalelser 
 - registrering af og tilsyn med satellit- og kabel- og kortbølgevirksomhed 
 - tilladelse til og tilsyn med landsdækkende og regional programvirksomhed med  særlig 
 tilladelse 
 - tilsyn med TV 2/Danmark A/S’ public service-programvirksomhed 
 - udtalelser om public service-redegørelser 
 
Opgaverne i kursiv indeholder EU-aspekter. Nævnet skulle endelig rådgive Kulturministeren om 
radio- og tv-forhold. 
 
Statsstøtte til lokale radio- og tv-stationer 
Radio- og tv-nævnet tildelte de ideelle lokale radio- og tv-stationer statsstøtte efter en lov, der ikke 
var notificeret ved Kommissionen. Nævnet var tilsyneladende ikke opmærksom på forholdet og 
gjorde i hvert fald intet for at få det bragt i overensstemmelse med statsstøttereglerne, f.eks. ved at 
anmode Kulturministeriet om at få ordningen notificeret, hvad nævnet kunne ifølge sin 
rådgivningsfunktion. 
 
Overholdelse af reklame- og sponsorbestemmelserne 
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Derimod er der intet, der tyder på, at Nævnet ikke ved behandling af sager om reklame og 
sponsorering sikrede sig, at TV-Direktivets minimumsbestemmelser blev overholdt, jfr. omtalen af 
afgørelser på disse områder i Årsrapporten for 2005, s. 42-57. 
 
Registrering af og tilsyn med satellit- og kabel- og kortbølgevirksomhed 
Nævnet havde registreret fem satellitradio-kanaler og 11 satellit-tv-kanaler i 2005. Alle tv-
kanalerne var også aktive i 2004. For dette år kendes Danmarks indberetning til EU-Kommissionen 
i tilknytning til TV-Direktivets bestemmelser. Ud over registrering skal landene også rapportere om 
overholdelse af TV-Dirktivets kvotebestemmelser i artikel 4 og 5. jfr. afsnit 23.2.3. Nævnet oplyser 
i sin årsrapport for 2004 og 2005, at det fører tilsyn med “om programvirksomheden opfylder 
lovens krav” (Årsberetning for 2005, s. 21). 
 
Kommissionen har i sit “Staff Working document” i tilknytning til sin syvende Meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det europæiske økonomiske og sociale udvalg samt Regionsudvalget 
om anvendelsen af artikel 4 og 5 i TV-Direktivet i tidsrummet 2003-2004, SEC (2006) 1073 til 
KOM(2006) 459 af 14. august 2006, opregnet alle 11 kanaler og noteret, at to af kanalerne, 
TV/Danmark og TV 2 Zulu, ikke opfyldte artikel 4’s krav om andelen af europæiske programmer. 
Kommissionen havde tidligere understreget, at det er de nationale myndigheder i de enkelte 
Medlemsstater, der er ansvarlige for det audiovisuelle område, der skal sikre, at Direktivets regler 
bliver overholdt (jfr. afsnit 4.1. i Anden beretning om anvendelse af TV-Direktivet, KOM(97) 523 
af 24. oktober 1997). 
 
Kommissionen nævnte imidlertid, at “The Radio and Television Board intends to impress on the 
two channels”, at de skal leve op til kravet om andelen af europæiske programmer (s. 58). Det skete 
ved, at Nævnet havde henvendt sig til TV 2 og gjort opmærksom på, at hverken TV 2’s hovedkanal 
eller satellitkanalen TV 2 Zulu havde den nødvendige andel af europæiske programmer. Nævnet 
bad derfor TV 2 om at komme med en supplerende redegørelse til public service-redegørelsen, 
hvori TV 2 skulle forklare, hvorfor det ikke var lykkedes at opfylde kvoten, samt redegøre for de 
foranstaltninger, TV 2 vil træffe for at kunne opfylde kravet i de kommende år på hovedkanalen, 
der i 2005 kun havde 48,4% europæiske programmer.  TV 2 svarede, at årsagen var den forøgede 
sendetid, hvori der var sendt ikke-europæiske programmer med det resultat, at andelen af 
europæiske programmer var faldet, men at det absolutte tal ikke var det.  Radio- og tv-nævnet 
havde ingen bemærkninger til det svar. Når det gjaldt Zulu, der i 2003 havde en andel på blot 
35,8 % og i 2004 på 30,5%, var tonen skarpere. Nævnet skrev lige ud, at “[det] forventer, at TV 2 
Zulu A/s’ indberetning af andele af europæiske programmer for 2005 og 2006 vil udvise en 
forøgelse i den procentvise andel af de pågældende programmer”. Hvad der herefter skete ligger 
uden for afhandlingens tidsgrænse. Men det skal præciseres, at TV-Direktivets krav til indholdet 
skal opfyldes “når det er muligt”, og at Kommissionen havde anlagt den tolkning, at det var 
acceptabelt, at det ikke umiddelbart blev nået, men at en årlig tilnærmelse til målet var 
nødvendig1520.  
 
Tilsyn med TV 2/Danmark A/S’ public service-programvirksomhed 
TV 2/Danmark A/S’ hovedkanal blev i 2005 sendt ifølge “Tilladelse til at udøve public service-
programvirksomhed” af 17. december 2003, jfr. afsnit 22.9.5.6. Radio- og tv-nævnet skulle, da der 
var tale om en tilladelse, føre tilsyn med TV 2’s overholdelse af tilladelsen, jfr. Radio- og 

 
1520 Kilden er brevveksling mellem Radio- og tv-nævnet og TV 2 og TV 2 Zulu i perioden maj 2005-november 2005. I 
FM’s arkiv. 
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fjernsynslovens § 44a. I 2005 førte det til den såkaldte “Triple A-sag”, der synes at være enestående 
i kontrollen med overholdelse af radio- og tv-lovgivningen i den behandlede tidsperiode. 
 
Sagen handlede om nyhedsindslag i TV 2’s nyhedsudsendelse den 17. og 18. juli 2005. Heraf 
fremgik det, at den hardcore kriminelle indvandrerbande Triple A på det nærmeste havde overtaget 
Amager, Avedøre og Albertslund. TV 2 nævnte antallet 1.000 som organiserede, kriminelle 
indvandrere. Efter en voldsom pressestorm og redegørelser fra politiet, der oplyste, at det ikke 
kendte til en sådan bande, trak TV 2 indslaget tilbage, men først den 19. august 2005. 
 
Radio- og tv-nævnet tog sagen op på eget initiativ, hvad der var første og sidste gang inden for det 
behandlede tidsrum, det skete. Efter gennemsyn af indslagene og en redegørelse fra TV 2 traf 
Nævnet sin afgørelse den 27. september 2005, hvori det skrev, at “TV 2 med sine indslag om Triple 
A har overtrådt vilkåret i tilladelsens pkt. 2.1 om, at der ved informationsformidlingen skal lægges 
vægt på saglighed og upartiskhed”.  Nævnet anmodede desuden TV 2 om senest den 1. november 
2005 at komme med en redegørelse for, hvordan TV 2 i fremtiden vil sikre “saglighed og 
upartiskhed” i nyhedsformidlingen. 
 
Nævnet fandt ikke anledning til at overveje, om muligheden for betaling af bod skulle anvendes. 
 
I første omgang er denne sag usædvanlig, fordi den angår kvalitative elementer i public service-
opgaven. Det vil fremgå senere, at Nævnet i sine udtalelser om public service-redegørelserne alene 
forholder sig til kvantitative krav og ikke ser på f.eks. overholdelse af kravene om at levere af en 
programflade med en alsidig og mangfoldig sammensætning af programmer. I nævnets afgørelse i 
Triple A-sagen har der naturligvis være tale om et skøn ud fra en samlet vurdering af alle 
udsendelser, og nævnet har i den forbindelse også lagt vægt på, at TV 2 ved anvendelse af eksterne 
producenter havde et særligt ansvar for at sikre professionalisme i indslagene, men at dette ikke var 
sket. Derved var kravet om kvalitet i programvirksomheden også overtrådt. 
 
I anden omgang er sagen bemærkelsesværdig, fordi den førte til et møde mellem Pressenævnet og 
Radio- og tv-nævnet, hvor de to nævn for at mindske risikoen for kompetenceoverlab aftalte 
principper for sagsbehandling af sager. Ifølge Radio-og tv-nævnets Årsberetning for 2005 var der 
enighed om, at Radio- og tv-nævnet har til opgave at påse, “at almene samfundsinteresser bliver 
beskyttet”, hvorimod Pressenævnet skal påse, at de presseetiske regler overholdes “i forhold til 
enkeltpersoner eller andre direkte berørte” (s. 3). 
 
At tilsyn med overholdelse af public service-opgaven sker af hensyn til almene samfundsinteresser 
er selvindlysende, men at Pressenævnet alene skal forholde sig til de presseetiske reglers 
anvendelse på enkeltpersoner eller andre direkte berørte, var en interessant oplysning1521. Den 
kaster et afslørende lys over udviklingen i Dansk Journalistforbunds skiftende holdninger til ønsker 
om et presseråd med beføjelser til at sanktionere manglende overholdelse af mediernes forpligtelse 
på offentligheden, jfr. kapitel 1, 9, 14 og 20.  
 
Udtalelser om DR’s og TV 2/Danmark A/S’ public service-redegørelser 
Kravene til DR og TV 2 om at levere public service broadcasting rummede også en forpligtelse til 
årligt til Radio- og tv-nævnet at indsende en redegørelse for, hvordan kravene er blevet opfyldt. 

 
1521 Præciseringen af arbejdsdelingen fremgår imidlertid ikke af Pressenævnets Årsberetning for 2005, se denne s. 5, jfr. 
http://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2016/08/Pressenaevnets.aarsb_.2005.pdf?x78625. Den afvises dog 
ikke. 
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Følgende oplysninger skulle fremgå af redegørelsen, idet kravene til TV 2/Danmark og DR her er 
sammenstillet1522: 
 
• omfang og placering af nyhedsudsendelser (kun TV 2) 
• omfanget af dansksprogede programmer i tv, - samt for TV 2 også børneprogrammer 
• omfanget af dansk dramatik, for DR også i radio 
• omfang et af programmer til børn, samt for DR også unge og i radio 
• omfanget af dansk musik i tv og radio (kun DR) 
• anvendelsen af uafhængige producenter i programudbuddet i tv, målt ved omkostninger og andel 
af sendetiden (kun DR) 
• brug af tekstning 
• udvikling af et simultantekstningssystem 
• omfanget af indsatsen på undervisningsområdet (kun DR) 
• omfanget af den regionale radioprogramvirksomhed (kun DR) 
• fordeling af forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse programudbud er blevet 
brugt, og hvordan publikum har vurderet programmerne 
• dækning af husstande med TV 2, analogt og digitalt (kun TV 2) 
• engagement i dansk filmproduktion 
• udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester 
• dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisationerne 
• delregnskab for public service-virksomhed (kun TV 2). 
 
Der er nogle ejendommeligheder. F.eks. skal TV 2 ikke redegøre for anvendelse af uafhængige 
producenter, og DR ikke for placering af nyhedsudsendelser. Kun TV 2 skal redegøre for 
dækningsforhold samt sende et delregnskab for public service-virksomhed, hvad begge institutioner 
imidlertid skal oplyse ifølge Transparensdirektivet, jfr. afsnit 19.4. 
 
Om nævnets udtalelser skal det konstateres om det generelle, at ingen af udtalelserne forholder sig 
til begge institutioners vigtigste opgave, nemlig at “sikre den danske befolkning et bredt udbud af 
programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 
underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. 
Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 
Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. 
Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal 
endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer 
mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund” (Lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 
2004, § 10). 
 
Årsagen til, at dette ikke er sket, er ikke tydelig. I Radio- og fjernsynslovens § 40, stk. 2 står der, at 
“Radio- og tv-nævnet skal […] afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for 
opfyldelse af public service-kontrakterne”. 
 
I nævnets første udtalelse om TV 2’s public service redegørelse for 2003 skriver nævnet om sin 
opgave, at “[det] drejer sig om at vurdere, om TV 2 DANMARK A/S har opfyldt sine public 

 
1522 Krav til DR’s redegørelse, se Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 
31. december 2006, uden dato, jr. nr. 20002. 7205-8, pkt. 9. Krav til TV 2’s redegørelse, se Tilladelse til TV 
2/DANMRK A/S til at udøve public service-programvirksomhed af 17. december 2003, uden journalnummer, pkt. 3.2. 
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service-forpligtelser. Nævnet vil derfor […] fremover foretage en substantiel vurdering af og 
stillingtagen til TV 2 DANMARK A/S’s public service redegørelse” (s. 1-2 i Udtalelsen fra 16. juni 
2004). 
 
I sin fremsendelse til DR om udtalelsen om DR’s public service redegørelse for 2005 står der på 
side 1: “Radio- og tv-nævnet finder samlet set på baggrund af sin gennemgang af DRs public 
service-redegørelse for 2005, at DR i 2005 opfylder public service-kontraktens krav, og at 
redegørelsen giver et tilfredsstillende billede af DRs programudbud og danskernes brug heraf i 
2005” (her fremhævet). I udtalelsen om TV 2’s redegørelse for 2005 skriver nævnet, at “det [er] 
Nævnets opgave på grundlag af redegørelsen at vurdere, om TV 2/DANMARK har opfyldt sine 
public service-forpligtelser” (s. 1, her fremhævet). 
 
Det kunne se ud til, at der er tale om to opgaver: 1) at vurdere, om DR og TV 2 har opfyldt public 
service-forpligtelserne, og 2) at vurdere, om redegørelsen giver et tilfredsstillende billede af 
programudbuddet og befolkningens brug heraf.  
 
Denne usikkerhed om, hvad nævnets opgave i denne sammenhæng går ud på, forstærkes ved 
opbygningen af udtalelserne. I udtalelsernes pkt. 2 nævnes som første del “krav til 
programvirksomheden”, og heri indgår “bredt udbud, kvalitet og alsidighed”, hvorefter 
hovedindholdet i lovens § 10 om public service, jfr. ovenfor, citeres. Som anden del opregnes 
kravene til redegørelsen, og det er opfyldelse af disse krav, nævnet herefter kommenterer, og her 
indgår “bredt udbud, kvalitet og alsidighed“ ikke. 
 
Ud fra nævnets arbejde med udtalelserne må det anse for tvivlsomt, om nævnet har været i stand til 
at udtale sig om DR’s og TV 2/Danmark A/S’s opfyldelse af kravene til programvirksomheden, 
således som denne er fastlagt i public service-kontakten (DR), eller public service-tilladelsen (TV 
2). Nævnet lever således efter denne håndfaste tolkning ikke op til Kommissionens 2001-
Meddelelse, der kræver et effektivt tilsyn med, at public service-forpligtelserne opfyldes, ikke 
mindst når det gælder opfyldelse af kvalitetsstandarder (pkt. 41). Hvis der ikke er en tilstrækkelig 
og pålidelig indikation af, at opgaven er udført, som den er beskrevet i public service-kontrakten og 
loven, “kan [Kommissionen] ikke indrømme en undtagelse efter [artikel 86, stk. 2]” (pkt. 43). Og 
uden en accept af at anvende denne undtagelse, kan ordningen ikke være forenelig med Traktaten. 
 
Kommissionen havde imidlertid på dette tidspunkt en noget blødere tilgang til kontrol med 
overholdelse af mandatet, idet den godkendte den danske ordning for TV 2 i sin 2004-Beslutning, 
jfr. afsnit 21.4.5.6.81523. 
 
Udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2005 
Om det generelle skal der igen påpeges en mangel i udtalelsen. Overholdelse af kravene i public 
service-kontrakterne om, at der “i udbuddet skal tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. 
Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og 
ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed” 
er ikke behandlet. De er nænt som et krav i public service-kontrakten på første side i udtalelsen, 

 
1523 Kommissionen kan imidlertid ændre holdning. José Luis Buendia Sierra, der var medlem af Kommissionen 
juridiske tjeneste indtil 2005, skrev således i en redegørelse for Kommissionens kompatibilitetsanalyser: “The 
Commission has, however, a wide margin of discretion in applying compatibility clauses and also in applying Article 
(86(2)) EC. The Commission’s assessment of ‘the interest of Community’ mentioned in the last sentence of this 
provision provides a basis for alternative interpretations of the [conditions]” (Sierra 2008, s. 215). 



 1271 

men på side 3, hvor nævnet oplyser om, hvad det vil lægge vægt på i sin vurdering, er disse krav 
udeladt. Det undersøges derfor ikke, om de er opfyldt. Kommissionens forenelighedsbeslutning kan 
derfor næppe forventes ifølge denne tolkning, hvis statsstøtteordningerne skulle blive undersøgt. 
 
I den tidligere nævnte Meddelelse fra Kommissionen om opfyldelse af kvotekravene i TV-
Direktivet, havde Kommissionen bemærket, at fire af de otte regionale TV 2-stationer – Østjylland, 
Lorry, Fyn, Øst og Bornholm – i 2004 ikke havde anvendt uafhængige produktionsselskaber i det 
krævede omfang. Radio- og tv-nævnet havde ikke påtalt dette i udtalelsen om de regionale TV 2-
stationers public service-redegørelse for 2004. Det skete derimod i forhold til 2005-udtalelsen, hvor 
nævnet dels påtalte det i enkelte tilfælde, dels inddrog det i konklusionen, hvori nævnet opfordrede 
til, at der i kommende redegørelser sættes tal på samarbejdet med eksterne partnere, herunder 
uafhængige producenter. 
 
Børn og sendetidspunkter 
Radio- og tv-nævnet havde i sine bemærkninger til både DR’s og TV 2’s public service-
redegørelser for 2005 påtalt manglende informationer om, hvordan institutionerne levede op til 
kravet om, at programmer, der kunne skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske 
udvikling, ikke må sendes, medmindre der ved valg af sendetidspunkt eller ved tekniske 
foranstaltninger sikres, at mindreårige normalt ikke ser udsendelserne. DR og TV 2 indsendte derfor 
som krævet supplerende redegørelser. DR forklarede, at man havde fire standard-advarsler, der blev 
anvendt forud for visse afsnit af de store dramaproduktioner, f.eks., at afsnittet er “uegnet for børn”. 
Nævnet var ikke tilfreds men mente, at “der slet ikke bør sendes programmer, ’der kan skade etc.’ 
på tidspunkter hvor børn normalt ser tv, dvs. i Danmark […] før kl. 21.00” (brev af 5. januar 2007, 
som svar på DR’s supplerende redegørelse af 8. december 2006). TV 2 svarede, at programmer, der 
indeholder særligt voldsomme scener, normalt placeres efter kl. 21. Hvis det dog i ekstraordinære 
tilfældet skulle ske, advares der om indholdet. Nævnet tog dette til efterretning1524. 
 
23.5.3.2. Pressenævnet 
I forhold til EU-reglerne skulle Pressenævnet forholde sig TV-Direktivets bestemmelser om ret til 
genmæle, der i forvejen var gældende dansk ret, jfr. Medieansvarslovens § 36-40.  Nævnet havde i 
2005 21 sager til afgørelse, hvori det afviste anmodningen om genmæle i de 18. De vigtigste sager 
er behandlet i Årsrapportens s. 36-38. 
 
23.5.3.3. Konkurrencestyrelsen 
Morten Kallestrup har i Kallestrup 2005 gennemført en dybtgående analyse af europæisering af 
Danmark med vægt på bl.a. konkurrenceforhold (s. 243-309). Som nævnt i afsnit 20.4.3 er hans 
konklusion, at resultatet af europæiseringen er en udpræget harmonisering af den danske 
konkurrenceregulering med EU’s regelsæt. En vigtig pointe er imidlertid, at det ikke var EU, der 
havde krævet en så omfattende tilpasning, men at overensstemmelsen i høj grad var resultat af 
særegne danske tiltag. 
 
Konkurrencestyrelsen havde igen i sin Konkurrenceredegørelse for 2005 behandlet sagen om TV 
2’s misbrug af dominerende stilling, og desuden fremlagt en omfattende analyse af forholdene på 
tv-området, hvor anbefalingerne i forhold til DR skal omtales. 
 

 
1524 Kilden er brevveksling mellem Radio- og tv-nævnet, DR og TV 2 om opfyldelse af public service-forpligtelserne 
for 2005 i perioden juni 2006-marts 2007. I FM’s arkiv. 
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TV 2-sagen blev behandlet på Konkurrencerådets møde den 21. december 2005. Forhistorien er 
omtalt i afsnit 20.4.3. Den omhandlede TV 2’s rabatsystem, Priser og betingelser, for 2001-2005. 
Rådet fandt, at TV 2/Danmark A/S’ adfærd på tv-reklamemarkedet stred imod konkurrencelovens § 
11, stk. 1 og EF-Traktatens artikel 82. TV 2/Danmarks progressive årsrabat, som fastlagt i Priser og 
betingelser for 2001-2005, udgjorde misbrug af dominerende stilling på markedet for 
landsdækkende reklame. Den 22. december 2005 ankede TV 2 Konkurrencerådets afgørelse til 
Konkurrenceankenævnet. Sagen endte først ved Højesteret i 2011, hvor TV 2 blev dømt for at have 
misbrugt sin dominerende stilling på tv-reklameområdet (Sag 183/2009). 
 
Tv-analysen omfatter analyse af tv-rettigheder, must carry, licens, DR og introduktion af digital 
terrestrisk broadcasting (DTT). Det mest interessante er Konkurrencestyrelsens anbefalinger i 
forhold til DR, da de viser, hvor langt en statslig styrelse på eget initiativ vil træde ind i den 
mediepolitiske debat i Danmark. På baggrund af sine analyser af forholdene ud fra en 
konkurrencemæssig synsvinkel foreslår Konkurrencestyrelsen en række forbedringer af 
konkurrencevilkårene i forhold til DR: 
 
“• Must carry reglen [der bl.a. sikrer, at DRs programmer fordeles til alle hustande] bør ikke have 
betydning for konkurrencen mellem distributører. Den bedste løsning for konkurrencen er at 
ophæve reglen […]. 
• Licensen bør være uafhængig af modtageformen. På sigt bør det overvejes at finansiere DR’s 
public service aktiviteter via finansloven. 
• Det bør sikres, at DR ikke modtager overkompensation for sin public service forpligtelse. Derfor 
bør overskud fra anden virksomhed og andre indtægter end licensen direkte gå til at nedsætte 
licensen. 
• […] For at mindske risikoen for, at DR konkurrerer med kommercielle tv-kanaler på ulige vilkår, 
bør DR ikke have mulighed for at modtage sponsorater for sine programmer […]. 
• Indholdet af public service forpligtelsen bør være klart defineret og tage hensyn til virkningerne 
på markedet. Det bør ikke være DR selv, der fastlægger udstrækningen af public service. Samtidigt 
er det vigtigt at skabe klare retningslinier for DR’s brugerbetaling på public service ydelser. 
• DR’s anden virksomhed bør udskilles fra DR’s public service virksomhed. Ydelser udvekslet 
mellem de to dele af DR bør registreres i et detaljeret mellemregnskab, der offentliggøres. Dette vil 
skabe støtte gennemsigtighed ved fordeling af omkostninger og indtægter mellem public service 
virksomhed og anden virksomhed”. 
 
Som nævnt er dette overvejelser, set fra en konkurrencemæssig vinkel. Men andre vinkler kunne – 
og er blevet – anlagt på DR’s virksomhed. 
 
23.5.3.4. Telestyrelsen 
I forhold til mediesystemet og EU’s regelsæt have IT- og Telestyrelsen i 2005 en række opgaver, 
der dels var specifikke i forhold til EU, dels var følgen af den internationale regulering af 
teleområdet, der blev vedtaget af ITU. I 2002 havde styrelsen opnået frekvensmæssig mulighed for 
etablering af et amtsopdelt DAB-sendernet, og i 2005 var indmeldt ønske til ITU om yderligere ét 
regionalt opdelt DAB-net i VHF-området. I 2005 var opbygningen af ét jordbaseret digitalt tv-
sendernet til DR 1, DR2 og TV 2 gennemført med henblik på ibrugtagning i marts 2006. I 
forlængelse heraf havde styrelsen i 2005 indmeldt ønsker om frekvenser til i alt otte sendernet til 
DTT. I forhold til EU havde IT- og Telestyrelsen administreret den omfattende 
“telekommunikationspakke”, der trådte i kraft i 2002 og som omfattede fem direktiver og en 
Beslutning, der tilsammen dannede en ny harmoniseret ramme for elektroniske 
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kommunikationsnetværk- og tjenester1525. Endelig havde IT- og Telestyren forsat stået for tildeling 
af og kontrol med anvendelse af frekvenser til radio- og tv -kommunikation. 
 
23.6. Danmark som duks?  
I dette afsnit fokuseres på resultaterne af europæiseringen i de områder i mediesystemet, der har 
skabt de største problemer. Som det er fremgået var de resultater af implementeringsprocessen, der 
kontrolleres af Radio- og tv-nævnet, Pressenævnet, Konkurrencestyrelsen og Telestyrelsen, relativt 
klare, og en betragtelig harmoni mellem EU-bestemmelserne og dansk juridisk-politisk håndtering 
af dem kunne konstateres. Det gjaldt derimod ikke i forhold til TV-Direktivet og slet ikke for 
efterlevelse af statsstøttereglernes anvendelse på tv og kultur. 
 
TV-Direktivet 
Danmark undlod at implementere TV-Direktivet inden for den tidsfrist, der var fastlagt. Først efter 
trussel om, at Kommissionen ville åbne en traktatbrudssag, blev Direktivet omsat til lov, der 
dækkede dele af gyldighedsområdet. Seks år efter blev loven og dermed Direktivets forpligtelser 
indføjet i DR’s og TV 2’s Vedtægter. Den lov, der skulle underlægge lokal-tv Direktivets 
bestemmelser, blev først vedtaget ni år efter, Direktivet burde være implementeret. 
 
De danske myndigheder indsendte som kævet rapporter om overholdelse af Direktivets artikel 4 og 
5, og ifølge de kilder, der er tilgængelige, pressede de også på i tilstrækkeligt omfang for at få de tv-
kanaler, der ikke opfyldte kravene, til at gøre det. Kommissionen synes ikke at have udtrykt 
misnøje med håndteringen. 
 
Reglerne for statsstøtte 
Her er både EF-Traktatens bestemmelser i artikel 86, stk. 2, artikel 87 og artikel 88 i spil samt 
Procedureforordningen og Transparensdirektivet. Og umiddelbart ser det ud til, at Danmark ikke 
har levet op til sit tilnavn som klassens duks1526, når det gælder omsætning af statsstøttereglerne til 
danske bestemmelser og håndteringspraksis på kultur- og medieområdet. 
 
Imidlertid må dette tages med forbehold, fordi der i perioder med rette fra nationalstatens side 
kunne stilles spørgsmålstegn ved, om en given statslig finansiering indeholdt statsstøtte. Her er to 
forudsætninger for identifikation af statslig støtte især usikre: a) om finansingen påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne, og b) om den statslige finansiering begunstiger 
virksomheden, dvs. om virksomheden opnår en fordel. 
 
Det første spørgsmål kunne det være svært at svare på i 1970rne og 1980er, hvor udviklingen af Det 
indre Marked var svag. Danmark kunne i denne periode godt være i tvivl om, hvorvidt statslig 
finansiering af kulturelle aktiviteter påvirkede samhandlen med andre medlemsstater.  Påvirkede 
f.eks. finansieringen af Det kongelige Teater samhandlen med Vesttyskland? Sverige var endnu 
ikke medlem, og der var ingen Øresundsbro. Var tilskuddene til dansk musikliv 
konkurrenceforvridende i forhold til musikken i andre medlemslande? Og den licens, DR fik, 
påvirkede vel heller ikke samhandlen med andre lande? Hindrede nulmomsen på danske avisers 
bladsalgsindtægter andre medlemslandes dagblade i at konkurrere på markedspræmisser? 
 

 
1525 Direktiv 2002/20/EF af 7. mats 2002, Direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002, Direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002, 
Direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002, 2002/58/EF af 12. juli 2002 samt 676/2002/EF af 7. marts 2002. 
1526 Danmark som duks, se f.eks. Martinsen 2013 med citater. Martinsen viser dog selv i artiklen, at det ikke er tilfældet 
inden for områderne sundhed og miljø. 
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Men gradvist blev det anderledes; varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft bevægede sig på 
tværs af landegrænserne, og den nationale uskyld måtte forsvinde. Beslutning om realisering af Det 
indre Marked fra 1993 forstærkede integrationen, og Danmark havde mulighed for, ja faktisk pligt 
til at notificere ordningerne, hvis myndighederne var usikre på, om der forelå statsstøtte til 
kulturelle formål. Det skete ikke for de ordninger, der var i kraft på dette tidspunkt, bl.a. ikke for 
TV 2-ordningen, og størstedelen af de nye støtteordninger blev heller ikke notificeret. Inden for 
afhandlingens tidsafgrænsning falder især den bevidste undladelse af at anmelde ordningen for 
Dagbladsnævnet i øjnene, da det skete med den udtrykkelige begrundelse, at samhandelen ikke var 
påvirket. Den betænkning, der lå til grund for loven, hvad anbefalet en notifikation, og ordningen 
med støtte til de små periodiske blade og tidsskrifter var anmeldt året i forvejen, så en vis 
samhandelspåvirkning var forudset i dette tilfælde.  
 
Kommissionens usikkerhed 
Kommissionen sendte i hele tidsrummet frem til Amsterdamtraktatens underskrivelse uklare 
signaler om, hvad den opfattede som statsstøtte til tv og til tjenester af almindelig økonomisk 
interesse, og public service broadcasting var begge dele. 
 
Mest tydeligt blev dette vist i Kommissionens tøvende håndtering af de mange klager over ulovlig 
og uforenelig statsstøtte, der i perioden fra 1992 til underskrivelse af Amsterdamtraktaten i 1997 
indløb fra private konkurrenter til de statslige broadcastere. Indtil 1993 kom der fire klagesager fra 
tre Medlemslande, og derefter yderligere seks, således at der i 1996-97 lå mindst ti klager fra syv 
Medlemslande. Kommissionen havde reelt ikke behandlet disse klager, men tøvet. Kommissionen 
forholdt sig i Arbejdspapiret fra marts 1995 uklart til, om statslig finansiering af public service 
broadcasting var kompensation eller statsstøtte. Først havde den skrevet, at hvis statens finansiering 
kun lige dækkede de ekstra omkostninger ved at levere tjenesten, ville den anse det for en 
kompensation. Men straks derefter slog den fast, at en sådan beregning nærmest var umulig at 
gennemføre, hvorfor den i stedet ville godkende ordningen på betingelser af sikkerhed for bl.a. 
finansiel stabilitet. Og godkendelsen måtte da ske i henhold til den nye kulturundtagelse i artikel 87, 
stk. 3, litra d. Altså som statsstøtte. Kommissionen oplyste, at den ville lægge dette Arbejdspapir til 
grund for et generelt dokument om regler for statslig finansiering af tv. Men det skete ikke. Hvad 
skulle medlemsstaterne tro? Og hvad skulle de embedsmænd, der deltog i Kommissionens 
orienterende møder, rapporterer til deres regeringer om statsstøttereglernes anvendelse på de 
nationale, statslige broadcastere? 
 
Den eneste beslutning, Kommissionen traf før Amsterdam-Traktaten, angik RTP i Portugal. Her 
skrev den i pressemeddelelsen – Beslutningen blev aldrig offentliggjort - , at den statslige 
finansiering var kompensation, fordi der gjaldt en quid pro quo i forhold til en række opgaver, som 
RTP skulle udføre. Men ingen af disse opgaver lå tæt på, hvad public service broadcasting egentlig 
er, så hvad kunne Medlemsstaterne udlede af det angående statsstøttebegrebet? 
 
Og hvis Medlemsstaterne i den anledning kikkede nærmere på Kommissionens næsten samtidige 
Beslutning om statslige finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse (FFSA-
beslutningen fra oktober 1995), kunne de læse i konklusionen, at “Postvæsenets skattemæssige 
fordel går således ikke ud over det, der er nødvendigt, for at det kan uføre de opgaver af almindelig 
økonomisk interesse, det er pålagt som offentlig virksomhed. […] Derfor udgør de pågældende 
foranstaltninger i medfør af EF-traktatens artikel 86, stk. 2 ikke statsstøtte efter artikel 87, stk. 1”. 
Dette er - sagt udiplomatisk – det rene vrøvl.  Artikel 86, stk. 2 kan ikke anvendes til at afgøre om 
det foreligger kompensation eller statsstøtte, men alene til evt. at erklære en statsstøtte for forenelig. 
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Alt dette – og Kommissionens henholdende svar til de mange spørgsmål i Europa-Parlamentet – 
kunne understøtte Medlemsstaternes manglende lyst  til at lade Kommissionen undersøge 
finansieringer af de nationale public service broadacastere og derfor begrunde undladelsen af at 
notificere.  
 
Men efter underskrivelse af Amsterdam-Traktaten i 1997 og frem til Ferring-dommen i 2001 var 
der ingen tvivl: statslig finansiering af public service broadcsting var statsstøtte, der skulle 
notificeres, men som kunne være forenelig, hvis statsstøtten ikke oversteg udgifterne til levering af 
tjenesten, og der ikke var tale om krydssubsidiering eller dumping. 
 
Kommissionen ikke i tvivl 
I visse tilfælde kunne de danske myndigheder dog ikke henholde sig til Kommissionens usikkerhed. 
Det gjaldt sagen om støtte til film i 1979-1989. På trods af Kommissionens trusler og gentagne 
ønsker om justering af støtteordningen, gik der ti år inden Danmark rettede ind. Og et eksplicit 
forbud imod udbetaling af statsstøtte blev overtrådt i to år. 
 
Da Kommissionen den 21. januar 2003 åbnede Den formelle Undersøgelsesprocedure imod 
Danmarks finansiering af TV 2/Danmark, burde Danmark ifølge Traktatens bestemmelser og den 
faste retsopfattelse hos Domstolen og Retten straks indstille alle støtteforanstaltninger. Det skete 
ikke. Staten fortsatte bl.a. med at tildele licens til TV 2/Danmark indtil sommeren 2004. 
 
Notifikation af statsstøtteordninger 
Kommissionens største og mest ihærdige indsats i forhold til Medlemsstaternes håndtering af 
statsstøttereglerne angik imidlertid notificeringspligten. Som det blev omtalt i afsnit 23.1.5 sendte 
Kommissionen i perioden fra 1980 til 2003 17 Meddelelser og breve til Medlemsstaterne, der alle 
angik forhold omkring notificering af statsstøtteordninger. Herunder truede den flere gange med at 
anvende alle til rådighed stående midler for at tvinge overholdelse af notificeringspligten og 
standstill-påbuddet igennem. Danmark reagerede kun sjældent på dette, og TV 2-ordningen blev 
aldrig notificeret. Tættest på var det i 1996-97, hvor omdannelse af TV 2/Danmark til et 
aktieselskab var på den politiske dagsorden. Konklusionen blev imidlertid, at den gældende lov 
godt nok indeholdt statsstøtte, men at det var en eksisterende ordning, der blot var en mindre 
justering af den lov, der tilførte Danmarks Radio licens. TV 2/Danmark var en offentlig institution, 
og som sådan konkurrerede den ikke for alvor med de private, kommercielle virksomheder, der 
ellers var til stede på tv-markedet. Filmlovene, der også var en del af Kulturministeriets ressort, 
blev notificeret, men filmstøtten gik til private virksomheder, ikke til en statslig institution. Da TV 
2/Danmark i 2002 var på tale som aktieselskab med henblik på senere privatisering, sendte de 
danske myndigheder et fortroligt “Non-paper” til Kommissionen, hvori de oplyste om planerne for 
at omdanne TV 2 til “a private limited liability company”, altså et privat aktieselskab. 
Kommissionen ville blive informeret om alle skridt i processen, herunder om evt. ændringer i 
public service-mandatet og finansieringsordningen. “A formal notification will be lodged if 
considered necessary by the Commission”. Altså ser det ud til, at det var selve selskabsformen, der 
blev udsalgsgivende for den manglende notification. 
 
Årlige rapporter om eksisterende statsstøtte 
Ifølge Procedureforordningen fra 1999 og de tidligere Meddelelser fra 1994 og 1995 skulle 
Medlemsstaterne årligt indsende rapporter til Kommissionen om alle eksisterende støtteordninger. I 
Implementeringsforordningen fra 2004 blev det indskærpet og omfattende skemaer var bilagt. 
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Danmark har i eklatant grad overtrådt denne forpligtelse. Det fremgår af rapporten fra 2005, at der 
kun fandtes to statsstøtteordning inden for medieområdet, nemlig støtten til mindre periodiske blade 
og tidsskrifter samt til film. Altså skulle der ikke være andre støttordninger til medier, og heller ikke 
til andre kulturformer. Man kunne spørge sig, hvad det så er, Kulturministeriet beskæftiger sig med.  
 
Duksen Danmark 
Jeg skrev i Indledningen, at graden af Danmarks europæisering ikke kan måles. Europæiseringen 
har ikke noget bestemt indhold, der er ’det rigtige’. Der er ingen målestok og ingen valuta, den kan 
tælles i. Den er unik for hver Medlemsstat og for hvert politikområde. Den omfatter ikke alene de 
ændringer af lovgivning, der kan finde sted, men også den senere udmøntning i bekendtgørelser og 
cirkulærer, og endelig er håndhævelsen og kontrollen hermed en vigtig del. Alt dette foregår ikke i 
absolutter, men i grader, og den fluktuerende opfattelse af, hvad ’det europæiske’ er, spiller en 
central rolle. 
 
For at afgøre, om Danmark har fortjent den ofte fremførte påstand om, at vi er duksen i klassen, 
måtte man kunne fastlægge de egenskaber, der skulle danne grundlag for sammenligningen. Og det 
ville blive vanskeligt. 
 
Men hvis man betragter kultur- og medieområdet i en statsstøttesammenhæng i perioden 1959-
2005, er det svært at forestille sig, at der ikke skulle være en anden Medlemsstat, der bedre fortjente 
hæderen. 
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Kapitel 24. At skabet et privat, dansk TV 2 
 
Jeg vil først undersøge spørgsmålet om skabelse af den private, danske anden tv-kanal ved at se på 
de forslag om at skabe en tv-virksomhed, der var nummer to i forhold til Danmarks Radio; som var 
dansk; og som var privat ejet. 
 
Det har hele tiden været en præmis for alle drøftelser om et TV 2, at DR’s status som statsejet og 
statsfinansieret institution var uanfægtet. Ingen har for alvor foreslået at gøre DR til en privat 
virksomhed, der skulle klare sig på markedspræmisser. Nogle har fastholdt DR’s traditionelle 
forpligtelser og status quo angående ledelse og øjeblikkelig størrelse, andre har ønsket DR mindre, 
med færre og mere ’seriøse’ programopgaver og en anden ledelsesstruktur. Men alle har fastholdt 
DR’s særlige status. 
 
Den ’anden’ tv-station 
At Danmark skulle have mere end én tv-kanal har siden Radiokommissionens Betænkning i 1970 
ikke været til seriøs diskussion. Spørgsmålet har været hvornår og hvordan. 
 
Når et mediesystem med én tv-kanal ændres ved, at der kommer en nummer to, forandres 
betingelsernes for den første voldsomt. Der bliver konkurrence om seere og ressourcer – uanset om 
den anden kanal indgår i samme virksomhed som den første, som det er var tilfældet i Sverige, eller 
den organiseres som et uafhængigt selvstændigt selskab, som det skete i Danmark. Konkurrencen 
kræver, at ledelsen vurderer, om den eksisterende programstrategi kan opretholdes. Et centralt 
problem bliver ikke så meget, hvilke programmer der skal produceres eller købes, men snarere, 
hvornår de skal sendes. Programplanen – the schedule – bliver omdrejningspunktet for strategien i 
forhold til seerne og til ressourcerne. 
 
Er der tale om to kanaler inden for samme virksomhed, er en programkoordinering let at 
gennemføre, når der er enighed om principperne. Og det er ingen selvfølge, hvad DR1 og DR2’s 
historie viste i starten. Hvis de to kanaler ligger hos forskellige virksomheder, er en koordinering 
ikke umulig, men dog vanskelig, idet begge ved siden af samarbejdet til seernes bedste vil se på 
deres eget image og positionering i forhold til publikum og det politiske system. Hvis de to 
konkurrerende virksomheder har forskelligt finansieringsgrundlag, vil en koordinering umiddelbart 
være nem at gennemføre - med mindre en eller de begge får konkurrenter til deres eget 
ressourcegrundlag. Således som det fra starten var tilfældet for TV 2, der havde TV3 som 
konkurrent til reklameindtægterne, og for Danmarks Radio, der fik TV 2 som konkurrent til 
licensindtægterne. Det danske mediesystem har aldrig siden oprettelse af TV 2 haft et tidsrum, hvor 
der kun var to konkurrerende ikke-lokale tv-kanaler. Fra starten var der tre, og fra sidste del af 
1990erne flere. Og ingen virksomhed havde monopol på én finansieringsform. 
 
Konkurrencen er aldrig på den ene side kamp om økonomiske ressourcer og på den anden side og 
uafhængigt heraf en kamp om seere. I et system med politisk styring er seertal også legitimitet, 
ligesom karakteren af programindholdet er det; resultatet af seerkampen udmøntes direkte i 
økonomiske ressourcer. 
 
Det danske 
Fortalerne for et TV 2 i Danmark har næsten altid talt om et dansk TV 2. Det er sjældent begrundet, 
hvad der skulle være det særligt danske i det indhold, man ønskede at fremme. Danskhed og 
kvalitet er forbundet umiddelbart og ubevidst – der kan ikke, og der er heller ikke argumenteret for 
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den nære forbindelse. Sammenhængen er evident. Det samme gælder det udenlandske, der var 
populært og faretruende. Et dansk TV 2 skulle være bolværk imod udenlandske programmer og 
udenlandsk kulturel indflydelse. Det danske er snarere gået på ejerskab. Et dansk TV 2 er en 
virksomhed, der ejes af danskere eller virksomheder i Danmark. Men ikke alle virksomheder i 
Danmark er danskejede, og danskejede virksomheder kan købes af udlændinge. JP/Politiken og 
Egmont var velkomne ejere af et dansk TV 2, men det er et spørgsmål om Berlingske Media var 
det, hvis TV 2/Danmark A/S  skulle sælges efter, at nordmændene havde købt virksomheden. 
Viasat A/S og MTG A/S er aktieselskaber i Danmark, men de var muligvis ikke velsete som købere 
af TV 2/Danmark i 2004-05, og Murdoch og Berlusconi var det bestemt ikke. Et TV 2, der ikke var 
dansk, har kun haft få tilhængere i den periode, jeg har fortalt om.  
 
Et TV 2 i Danmark kunne være en del af Danmarks Radio som DR’s anden kanal, og derved være 
et dansk TV 2. Den model er foreslået flere gange, men TV 2 som del af Danmarks Radio døde 
definitivt på grund af den mediepolitiske udvikling i 1970erne. DR kunne herefter godt have to eller 
flere tv-kanaler, men på betingelse af, at der fandtes en dansk TV 2-virksomhed som en uafhængig 
konkurrent. 
 
Privat eje 
Om dette TV 2 skulle være privat eller offentligt var derfor det store spørgsmål, der hang sammen 
med finansiering og programindhold. Alle politiske grupperinger var opmærksomme på, at et krav 
om alsidighed, mangfoldighed og kvalitet i programfladen kostede kassen, især hvis kravet skulle 
opfyldes med en stor andel danske programmer. Reklamefinansiering af smalle programmer var 
umuligt i et lille land som Danmark, minoritetsgrupperne blev for små. Forøg på licensfinansiering 
krævede politisk mod og medførte øget statsindflydelse. Privat eje og reklamefinansiering betød 
frihed for statsindblanding og ville ikke skabe løbende politisk-administrative problemer for 
skiftende regeringer. Privat eje og statsfinansiering var en teoretisk mulighed, men næppe 
gennemførlig for et dansk TV 2 på dét tidspunkt. Reklamefinansiering pegede implicit på privat eje, 
men var det kommercielle finansieringsgrundlag stort nok til at opfylde kravet om en programflade 
af kvalitet og med et alsidigt og mangfoldigt programudbud med vægt på det danske? 
 
Privat eje ville ikke på længere sigt være garanti for et dansk TV 2. Det kunne kun statseje. Et 
privat, dansk TV 2 var måske på længere sigt en umulighed. Hvad var da det vigtigste – det private 
TV 2 på forretningsmæssigt grundlag eller statseje og statsfinansiering af et dansk TV 2? Resultatet 
blev et miskmask med statseje, statsfinansiering og reklamesalg på et forretningsmæssigt grundlag. 
 

24.1. De vigtigste forslag 
I det følgende gennemgår jeg i kronologisk rækkefølge de vigtigste forslag, hvor disse 
problematikker er i spil. Af naturlige årsager vil jeg derfor udelade dem, der opererer med to eller 
flere tv-kanaler, der alle ejes af staten. TV 2-loven fra 1986, der ikke rummer en privat tv-kanal, er 
derfor ikke med. 
 
24.1.1. Poul Hartling, april-maj 1959 
Danmarks Radio skal bevares med krav om alsidighed, neutralitet og kvalitet. Det er en 
fællesopgave for samfundet at opretholde en statsradiofoni, der finansieres af en særlig afgift, en 
licens, således at økonomien hviler i sig selv. Ledelsen skal udpeges af Folketingets politiske 
partier, ikke af ministeren. Men hvis det er teknisk muligt at lave en radio- eller tv-kanal ved siden 
af statsradiofonien, hvorfor skulle man da forbyde private at gøre det? Det påstås, at en privat 
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radio1527 kan være politisk farlig, og at den kommer til at arbejde på et rent underholdningsniveau. 
Det første kan klares ved ansvarsregler, det andet ved anstændighedsregler i tilknytning til en 
koncessionsordning. Det jævne niveau, de mange reklamer, der skal finansiere udsendelserne, kan 
lytterne bare lukke for. Hvis vi har en god statsradio, generer det ikke, hvis en privatstation spiller 
grammofonplader time efter time. Hartling er ikke bange for konkurrencens negative påvirkning af 
udsendelsernes kvalitet. Han påpeger, at Danmarks Radio ikke er blevet dårligere, fordi Radio 
Mercur sender grammofonpladeudsendelser. Og spørger derefter retorisk: Er Danmarks Radios 
grammofonpladsudsendelser blevet ringere pga. Radio Mercur? Og anfører selv, at svaret må blive 
nej – den mulighed forelå ikke. Måske ligger der her et implicit forslag om, at sådanne udsendelser 
alene skal sendes fra en privat sender. Hartling ønsker ikke DR finansieret af reklamer, dog er han 
bekymret for reklamer i nabolandenes fjernsyn, der vil medføre en kamp om ressourcer, hvorfor 
reklamer i dansk tv kommer på dagsordenen. Hartling argumenterer ikke for, at konkurrence 
fremmer kvaliteten, og nationalitetsspørgsmålet berøres ikke1528. 
 
24.1.2. Harald Nielsen, april 1962 
Danmarks Radios eneherredømme skal brydes og et konkurrerende foretagende skal oprettes på 
privat grundlag. Det skaber plads for konkurrence, og konkurrence stimulerer til fremgang, også på 
dette område. Finansiering via reklamer, og skønt det vil berøre dagbladenes indtægter, er det ikke 
til at komme uden om. Når der kommer et nyt meddelelsesmiddel, der kan nå mange, melder 
reklamen sig også her. Det er udviklingens gang, og ved at indføre det legalt kan vi opstille 
færdselsregler. Sendetilladelse til TV 2 skal ske via en koncessionsordning, der sikrer mod ensidig 
propaganda for bestemte politiske standpunkter. 
 
Ved siden af den nye radiofoniske virksomhed skal Danmarks Radio fortsætte som en 
statsradiofoni, der med alsidighed på et højt niveau øver oplysende virksomhed, røgter kulturelle 
opgaver, underholdning osv. Finansiering via licens, så radio- og tv-virksomheden hviler i sig selv, 
og således at reklamefinansiering fortsat ikke er en opgave for statsradiofonien. Dette er et centralt 
punkt: Der er behov for reklame i æteren, men det skal leveres af en kommerciel sender og ikke 
udsendes af Danmarks Radio. Hvis der ikke er reklamer i dansk radiofoni, vil man tvinge danske 
annoncører til at annoncere i tysk fjernsyn. Her synes behovet for reklamer at begrunde ønsket om 
en privat sender1529. 
 
24.1.3. Stæhr-Johansen, oktober 1970 
Et TV 2 vil skabe valgmuligheder for seerne og opfylde kravet om flere sendetimer i prime time. 
TV 2 skal ledes og produceres på en måde, der har andre kilder end det nuværende statsmonopol, så 
programmerne vil fremstå som et egentligt alternativ til Danmarks Radio. Der skal virkeligt være 
noget at vælge imellem. Derfor skal et koordinationsudvalg med DR sikre, at den samme slags 
programmer ikke sendes samtidigt. Danmarks Radio skal i særlig grad varetage forpligtelser til at 
opfylde minoriteternes ønsker og behov. Den administrative struktur i det nye TV 2 vil være 
enklere end i DR, da det er baseret på forretningslivets vilkår, og der vil i højere grad blive anvendt 

 
1527 Poul Hartling er ikke alle steder lige tydelig i sine ønsker. Snart taler han om radio og fjernsyn under ét 
– Danmarks Radio havde jo både radio og tv – andre gange bruger han radioen som eksempel jfr. Radio Mercur. I 
enkelte tilfælde omtale han problemer med reklamer i fjernsyn. Som det er fremgået af afsnit 2.3.2 har jeg taget hans 
forslag med som et privat TV 2-forslag, da hans principielle udsagn også dækker forholdene omkring et TV 2. 
1528 Her efter Hartlings indlæg ved første og anden behandling af Forslag til lov om radiospredning. Jfr. 
afsnit 2.3.2-3. 
1529 Efter Harald Nielsens indlæg ved førstebehandlingen af De Konservative og Venstres Forslag til Lov 
om ændring i lov om radiospredning den 12. april 1962. Se afsnit 2.4. 
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indkøbt fremmedstof. TV 2 skal have en selvstændig nyhedstjeneste. Den samlede danske 
dagspresse skal have hovedansvaret for ledelsen af den nye kanal, men andre samfundsinteresser 
skal også være repræsenteret. 
 
Hvis udgifterne til den nye kanal skal dækkes af en forhøjet licens, kan det medføre, at mange seere 
af økonomiske årsager ikke vil følge udviklingen. Seertallene på den nye UHF-kanal vil ikke nå det 
ønskede, og hele ideen med to kanaler vil blive forskertset. Derfor skal TV 2 finansieres ved salg af 
reklameplads. Det har vigtige sidegevinster. Fald i virksomhedernes markedsføringsomkostninger 
og dermed prisnedsættelse for forbrugerne. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne styrkes, og danske 
virksomheder undgår at skulle annoncere i f.eks. tyske tv-kanaler. 
 
Forslaget forholder sig ikke eksplicit til Danmarks Radio, men ud fra sammenhængen og de øvrige 
anbefalinger i Betænkningen er det klart, at DR skal fortsætte forholdsvis uændret med finansiering, 
ledelse og organisation. Med hensyn til programudbuddet antydes det, at DR i prime time skal 
anvende mere tid til minoritetsprogrammer end nu – hvorved de populære 
underholdningsprogrammer enten må flyttes eller evt. helt overlades til TV 2. Endelig nævner 
Stæhr-Johansen muligheden for, at en af DR’s radiokanaler kan overflyttes til den nye 
virksomhed1530. 
 
24.1.4. Helge Sander, maj 1993 
Helge Sanders forslag blev antydet i marts og fremlagt som kronik den 19. maj 1993. I fortællingen 
er jeg således fem år efter TV 2’s start, og grundlaget for Sanders tanker er derfor et eksisterende 
offentligt duopol med konkurrence fra satellit- og lokal-tv. 
 
Baggrunden for forslaget var bl.a., at både DR og TV 2 havde fremlagt ønsker om tilførsel af 
yderligere licensmidler. TV 2 ønskede desuden gælden eftergivet. Sander afviste begge dele. TV 2 
skal splittes i to – TV 2/Danmark og TV 2-regionerne. TV 2/Danmark skal udelukkende finansieres 
af reklamer, så virksomheden uden hindringer kan konkurrere med andre kommercielle stationer. 
TV-Direktivets reklameregler, inkl. breaks skal indføres. Programforpligtelserne skal nedjusteres. 
Det krav om alsidighed, der påhviler DR, skal ikke gælde TV 2/Danmark. TV 2/Danmark skal ikke 
være en public service-kanal. 
 
DR skal til gengæld opretholde alsidigheds- og public service-forpligtelser og varetage de 
minoritetshensyn, som de kommercielle kanaler ikke imødekommer. DR skal derfor have ret, ja 
måske pligt til at undlade at konkurrere med de kommercielle kanaler på populære programtyper. 
TV 2/Danmark skal udbydes i koncession for en tiårig periode. Maksimalt 20% af aktierne må ejes 
af udenlandske selskaber og ingen dansk gruppering må eje mere end 20%. Det nye 
koncessionerede selskab skal afdrage og forrente TV 2 gæld på ca. én milliard kroner. TV 2-
regionerne skal danne en ny tredje tv-kanal, og DR’s Provinsafdeling skal overføres hertil. Tv-
kanalen skal finansieres af licens og ledes efter de principper, der i dag gælder for regionerne. Dvs. 
offentligt eje og politisk ledelse. DR med tre radio- og én tv-kanal skal splittes i tre mindre enheder: 
en radiostation, en tv-station og en selvejende kulturinstitution med kor og orkestre. 
 
Forslaget indeholder ingen argumenter for, at TV 2/Danmark skal privatiseres. Modellens 
organisatoriske struktur, dens finansiering og de opstillede programforpligtelser kan udmærket 
håndteres med offentligt eje. Modellen synes ikke at rumme beskæringer af de udgifter, forbrugerne 

 
1530 Her efter Betænkning afgivet af Radiokommissionen. Betænkning 592/1970, s. 24-26. Jfr. afsnit 2.8. 
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har til finansiering af ordningen. Modellen er speciel ved at se programproblematikken i flere 
dimensioner. DR skal forpligtes til at levere de tunge public service-programmer. TV 2/Danmark 
skal konkurrere med udenlandske kommercielle virksomheder på det lettere stof. Og endelig indgår 
TV 2-regionerne i en særlig dimension, hvor det landsdækkende og det lokale udgør yderpunkterne. 
 
Reklamefinansiering af regionale udsendelser syntes udelukket, og den umiddelbare løsning var 
derfor at flytte dem fra det private og kommercielle TV 2 til det statsejede og statsfinansierede DR. 
Her kommer yderligere en politisk pointe til syne – ønsket om at reducere DR’s størrelse og 
indflydelse. Spørgsmålet om danskhed, der ikke argumenters for, afgøres via restriktioner på 
ejerforhold1531. 
 
24.1.5. Medieudvalgets konkurrencemodel, september 1995 
Denne model blev udformet i et samarbejde mellem Danmarks Radio og de kommercielle, 
udenlandsk ejede tv-stationer. Den rummer implicit en privatisering af TV 2/Danmark, men skriver 
eksplicit, at TV 2/Danmark omdannes til et aktieselskab med staten som majoritetsholder.  
 
Udgangspunktet for modellen er den mislykkede programkoordination mellem DR-TV og TV 2. 
Årsagen hertil var TV 2’s blandingsfinansiering. Den gjorde det nødvendigt for TV 2 i 
programlægningen at tage hensyn til reklameindtægterne, der var under pres på grund af stigende 
kommerciel konkurrence. TV 2’s overholdelse af public service-forpligtelserne ville medføre færre 
reklameindtægter, og det kunne udløse licenskannibalisme mellem DR og TV 2. Modellen vil 
derfor koble public service-indhold med licensfinansiering, og TV 2/Danmarks rent kommercielle 
finansiering med et reduceret programkrav, der alene omfatter nyhedsprogrammer og en vis andel 
danske programmer. TV 2-regionerne adskilles fra Kvægtorvet og finansieres via licens. Deres 
programmer kan evt. fortsat sendes på TV 2/Danmarks programflade, men det langsigtede mål er at 
flytte dem til DR. DR skal råde over to koordinerede tv-kanaler og fire radiokanaler. Modellen 
argumenterer ikke for privat eje af TV 2/Danmark og nationalitetsspørgsmålet er af indlysende 
årsager ikke berørt1532. 
 
24.1.6. Venstre, september 1995 
Helge Sanders forslag fra maj 1993 kunne opfattes som et personligt forslag, men dette bud på en 
privatisering af TV 2 er vedtaget af Venstres folketingsgruppe. 
 
Udgangspunktet er et ønske om at øge mangfoldigheden af et dansk programudbud som et bolværk 
mod udenlandske programtilbud. Det skal ske ved at styrke de medier, der er uafhængige af 
statsmagten, og ved at forbedre regional og lokal programvirksomhed. TV 2-strukturen skal derfor 
brydes op, således at TV 2-regionerne sammen med DR’s Provinsenhed udgør en ny tredje tv-
kanal, der licensfinansieres. TV 2/Danmark reklamefinansieres med TV-Direktivets regler og 
udbydes i koncession til et dansk aktieselskab. Kun 20% af aktierne på udenlandske hænder og max 
20% til én ejer. DR, der fortsat finansieres af licens, deles i en radiostation med tre kanaler og en tv-
station med én tv-kanal. Programkoordinering nævnes ikke. Den fjerde radiokanal udbydes i 
koncession. 
 

 
1531 Her efter Helge Sanders kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten den 19. maj 1993 og dagbladenes 
gengivelse af hans taler på to konferencer i marts 1993, jfr. afsnit 13.10 
1532 Her efter Betænkning 1300, s. 157-166, jfr. afsnit 13.16.2.5 
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Der argumenteres ikke for privat eje ud over målsætningen om at styrke de medier, der er 
uafhængige af statsmagten. Heller ikke det danske indhold i programudbuddet berøres1533. 
 
24.1.7. Venstre, september 1999 
Dette var Venstres officielle udspil til de mediepolitiske forhandlinger i efteråret 1999. Og medens 
1995-udspillet tog udgangspunkt i programindholdet, er der nu sket en afgørende forskydning, der i 
resten af fortællingens tidsrum fastholdes af Venstre. Det er public service-institutionerne som 
virksomheder, der er udgangspunktet. 
 
Venstre ønsker, at en stærk kulturpolitik skal gå hånd i hånd med en lige så stærk erhvervspolitik, 
og at kommercielle medievirksomheder derfor skal have gode vækst- og næringsbetingelser og ikke 
udsættes for meningsløse kulturpolitiske spændetrøjer. Mediepolitikken knyttes til den digitale 
udvikling, der bliver den vigtigste økonomiske vækstgenerator i de kommende 20 år, og de statslige 
investeringer skal ses i det lys. Venstre vil gennemføre en digitalisering af radio og tv, og 
digitaliseringen skal finansieres via finansloven frem for licensstigninger. Privatisering og salg af 
TV 2 skal bidrage til denne finansiering. Licensen skal bruges til public service, dvs. til det, som det 
kommercielle marked ikke kan/vil levere. En del af licensmidlerne samles i en pulje, der skal 
finansiere danske programmer, der udbydes i licitation. Resten af licensen må forblive hos DR.  
 
DR’s public serviceforpligtelser skal reduceres og koncentreres om saglig information, uddannelse, 
debat og dansk kultur. Hovedparten af DR’s produktionsapparat skal privatiseres. DR2, der er 
overflødig, skal nedlægges i DR’s regi. DR beholder tre radiokanaler, kanal fire og fem udbydes til 
private. 
 
TV 2’s økonomiske fundament og dermed dens fremtid som selvstændig virksomhed var 
forsvundet, inden kanalen begyndte at sende. TV 2 skal konkurrere med mange tv-kanaler udefra og 
med det licensfinansierede DR indefra. TV 2 bliver derfor det svage led på længere sigt på grund af 
den uskønne blanding af public service-forpligtelser og kommerciel finansiering. Derfor bør TV 2 
sælges uden programforpligtelser, men med mulighed for at søge penge fra public service-puljen til 
produktion af bl.a. dansk drama. Reklamereglerne skal lempes. TV 2-regionerne skal i 
koncessionsaftalen, der fastlægger betingelserne for det kommende TV 2, sikres en stærk placering. 
De skal fungere som uafhængige og selvstændige enheder, der finansieres enten af offentlige 
midler/licens eller 100% af reklamer. En Regnegruppe skal vurdere, hvad der er muligt. 
 
Det private er indeholdt i den erhvervspolitiske tilgangsvinkel, hvor det er det statslige 
ejerskab, der skal argumenteres for, da det er undtagelsen. Det nationale ejerskab af et TV 2 berøres 
ikke og danske programforpligtelser heller ikke. Det er TV 2 som virksomhed, der er 
udgangspunktet1534. 
 
24.1.8. VK-regeringens udspil, maj 2002 
Den øgede internationale konkurrence på mediemarkedet gør det nødvendigt at skabe nye rammer 
for de danske tv-virksomheder, så de kan udvikle og forny sig og derved levere et kvalitativt bedre 
indhold til støtte for dansk kultur.  
 

 
1533 Her efter Venstre 1995, jfr. afsnit 13.8.2. 
1534 Her efter Venstre 1999, jfr. afsnit 18.7. 
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DR og TV 2 skal styres via resultatkontrakter, så danskernes kan se, hvad de kan forvente for deres 
licenspenge. Den private del af det danske mediemarked skal styrkes ved at public service-medierne 
indgår i et langt større samspil med den danske filmbranche, de uafhængige produktionsselskaber 
og andre dele af kultur- og erhvervslivet. Den internationale konkurrence ville øge priserne på 
sportsbegivenheder og storfilm, og produktion af dansk dramatik og dokumentarudsendelser 
medfører høje omkostninger. Den hidtidige struktur med to offentlige tv-stationer forudsætter 
derfor en højere licens. Det vil regeringen ikke kræve af danskerne.  
 
Dertil kommer, at de to virksomheders programflader ligner hinanden mere og mere. Ved at 
privatisere TV 2 og fjerne den statslige finansiering får danskerne en tv-kanal, der bliver anderledes 
end DR, og som udvikler og fornyr sig i takt med det kommercielle markedets svingninger. 
Programkravene til DR skal præciseres, så de koncentreres om nyheder, oplysning, undervisning 
samt dansk kunst, kultur, skuespil og film. Sport og underholdning er ikke længere et krav. TV 
2/Danmarks public service-forpligtelser reduceres til nyheder, aktualitet samt dansk film og 
dramatik. DR’s og TV 2’s forpligtelser fastlægges i public service-kontrakter.  
 
Ved at et privat TV 2/Danmark fritages for de andre pligter og udelukkende skal finansieres via 
reklame med TV-Direktivets regelsæt (inkl. breaks), kan TV 2/Danmark konkurrere på lige fod med 
det øvrige kommercielle mediemarked. TV 2-regionerne forbliver en del af TV 2/Danmarks 
programflade, men finansieres stadigvæk af licens. At de ikke flyttes til DR, må skyldes ønske om 
ikke at øge DR’s indflydelse på i samlede danske mediesystem, hvad krav om udlicitering af 20% 
af DR’s produktion samt påbud om øget tilskud til dansk film også gør. 
 
Forslaget begrunder ikke eksplicit nødvendigheden af privat eje, og de opgaver TV 2/Danmarks er 
pålagt, kunne løses i offentligt regi. Privatiseringen må i stedet ses som en implicit følge af ønsket 
om at skabe en robust privat, kommerciel mediesektor. Med det robuste sigter forslaget til 
økonomien, da TV 2/Danmarks reklameomsætning ville forøge den kommercielle sektors 
økonomiske potentiale betragteligt.  
 
Det danske islæt i TV 2/Danmark er ikke søgt sikret ved begrænsninger på udenlandsk ejerskab. 
Det særlige danske i indholdet knyttes til dansk sprog og til TV 2/Danmarks bidrag til dansk film 
og dramatik. Det præciseres ikke, hvad det danske indhold skulle bestå af1535. 
 
24.1.9. Medieaftalen fra 3. juni 2002 
VK-regeringen fik ikke tilslutning til alle dele af udspillet, og den endelige aftale, der blev indgået 
en tidlig morgen den 3. juni 2002, rummede i denne sammenhæng vigtige justeringer. 
 
Privatiseringen af TV 2/Danmark er i princippet opretholdt med de samme argumenter som i 
udspillet. Men gennemførelse af privatiseringen er betinget af, at et udredningsarbejde angående 
TV 2’s økonomi kan sandsynliggøre, at TV 2’s public service-forpligtelser kan opfyldes. Og her har 
forligsparterne – Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti – foretaget vigtige ændringer. TV 
2’s public service-forpligtelser var i udspillet reduceret i forhold til tidligere for at give TV 2 større 
frirum i konkurrencen på det kommercielle marked. De gamle forpligtelser blev nu genindført – TV 
2 skulle fortsat have public service-forpligtelser svarende til de gældende forpligtelser, og bl.a. 
fremhæves de tidligere udeladte børneprogrammer eksplicit. Programudbuddet skal tilstræbe 
kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, hvad der ikke tidligere var nævnt. På reklameområdet 

 
1535 Her efter Regeringen 2002, jfr. afsnit 22.4.2. 
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indskrænkes TV 2’s frihed. Breaks udelukkes foreløbigt, også for et privat TV 2, og børn skal 
beskyttes i reklamesammenhæng. TV 2-regionerne forbliver som licensfinansierede vinduer i TV 
2/Danmarks programflade, men tv-regionerne opfordres til at undersøge mulighederne for at 
etablere deres egen digitale, regionale tv-kanal. 
 
De forøgede og genindførte public service-forpligtelser vil vanskeliggøre TV 2’s fremtid som 
virksomhed selv med en privatisering, men på grund af de forskydninger, der fandt sted under 
forhandlingerne og på grund af Dansk Folkepartis holdning, var det politisk umuligt at gå tilbage til 
de svage forpligtelser, der lå i udspillet fra 13. maj 20021536. 
 
24.2. Argumenter i salgsprocessen 
Forsøget på at gennemføre privatiseringen af TV 2/Danmark forløb i tre faser. Først blev TV 2-
regionerne adskilt organisatorisk fra TV 2/Danmark. Dernæst blev TV 2/Danmark omdannet til et 
aktieselskab. Og endelig blev aktierne sat til salg. Jeg gengiver de centrale argumenter for 
privatiseringen, som de fremkom i de tre faser. 
 
24.2.1. Adskillelse af TV 2/Danmark og TV 2-regionerne, december 2002 
Venstre vil privatisere TV 2 men først undersøge økonomien som aftalt. De forbedrede betingelser 
på reklameområdet ville gøre det muligt at styrke public service-delen. Dansk Folkeparti vil via 
public service-kontrakterne sikre sig, at kravene til programindholdet bliver store med sikkerhed for 
alsidighed og mindst samme høje kvalitet som nu. Også De Konservative kræver et højt 
kvalitetsniveau og mener, at den robuste kommercielle mediesektor og det forbedrede public 
service-tv via kontrakter med DR og TV 2 styrker det danske sprog og den danske kultur. Venstre 
fremfører sent i debatten, at DR og TV 2 ikke skal opfylde de samme public service-krav, da de har 
forskellige midler og vidt forskellige udgangspunkter. Indholdet skal ikke være det samme, der skal 
være differentierede og brede tilbud, der tager hensyn til, at TV 2 får en anden økonomisk 
stilling. Kravene skal præciseres i kontrakterne. Når TV 2 skal drives på markedspræmisser, er det 
fordi det nuværende omkostningsniveau er væsentlig højere end i f.eks. Norge og Sverige. At 
privatiseringen skulle bidrage til finansiering af statens udgifter afvises. 
 
Der anføres ét nyt argument for privatiseringen, nemlig at det vil medføre en effektivisering af TV 
2/Danmarks drift. Privat eje begrundes ellers ikke. Programkoordinering med DR berøres, men 
viser uenighed mellem forligspartierne. Dansk ejerskab omtales ikke1537. 
 
24.2.2. TV 2/Danmark omdannes til A/S, maj 2003 
Venstre peger på, at en privatisering af TV 2 ikke vil forringe programkvaliteten, da TV 2 allerede 
er en hundrede procent kommerciel virksomhed, der handler på rene markedsvilkår. Derfor er der 
ingen smalle programmer. Licensen skal ikke forhøjes for at forbedre programkvaliteten, det skal i 
stedet ske via public service-kontrakter, som også kan gælde for et privat TV 2. Men et privat TV 2 
kan optræde rent kommercielt og derved tjene flere penge, så licensen kan sættes ned. Som 
statsvirksomhed er der grænser for, hvad TV 2 kan tillade at engagere sig i.  
 
Dansk Folkeparti mener, at det danske skal fastholdes ved krav om flere danske udsendelser og ved 
sikkerhed for, at TV 2 ikke sælges til andre end skandinaviske virksomheder1538. De Konservative 

 
1536 Her efter “Mediepolitisk aftale for 2002-2006”, dateret 3. juni 2002, jfr. afsnit 22.4. 
1537 Her efter Folketingets forhandlinger angående L 40, 2002-03 den 15. november 2002 og 9. december 
2002, jfr. afsnit 22.7.3. 
1538 Men altså udenlandske, dog ikke britiske, italienske og måske heller ikke tyske. 
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anfører, at der ikke kan stiles nationalitetskrav til en ejer, og at det heller ikke er vigtigt, hvem det 
er. Programindholdet er det centrale, og det vil fortsætte som hidtil, da det er det, der er 
kommercielt grundlag for. TV 2 skal have adgang til den nødvendige risikovillige kapital og til at 
indgå strategiske alliancer – privatisering eller ej. Og staten skal ikke putte flere statskroner i TV 2.  
 
Endelig er en politisk udpeget bestyrelse ikke egnet til at drive en tv-station. Et privat TV 2 står frit 
for at starte nye kanaler og nye tjenester, det kan et statsstøttet TV 2 ikke, da det ville være 
konkurrenceforvridende over for bl.a. dagbladene. Det ville mindske pluralismen. Hvis TV 2 
forbliver statslig uden ekstra statsmidler, dør TV 21539. 
 
24.2.3. TV 2/Danmark A/S sættes til salg, oktober 2004 
Ved en privatisering får TV 2 en styrket position på mediemarkedet, mener regeringen, og TV 2 
kan bevæge sig frit. Vi skal have ejere ind, der kan komme med ny kapital og skabe synergi på nye 
samarbejdsområder. TV 2 får mere lige vilkår med konkurrenterne. Udgifter til drift af TV 2 vil 
stige, men vi vil ikke forhøje licensen eller komme med ny kapital fra staten. Licensen bliver tvært 
imod sat ned, og hver husstand sparer 100 kr. årligt.  
 
Ved at staten trækker sig fra TV 2, bliver der bedre balance mellem offentlige og privatejede 
medier. Desuden er blandingsfinansieringen af TV 2 ikke holdbar, det viste Kommissionens 19. maj 
2004-Beslutning. Der bliver ingen ændringer i programfladen, public service-kontrakten 
opretholdes, så seerne får mindst den samme programkvalitet. 
 
Imidlertid ønsker vi ikke at sælge hele TV 2. Staten vil sikre sig betydelig kontrol med 
virksomhedens udvikling, bl.a. skal der være enighed mellem staten og køber om forretningsplanen, 
og staten kan nedlægge veto i forhold til centrale public service-dele. Men som Kulturministerium 
har vi ingen forstand på at drive et TV 2. Derfor slipper vi grebet – næsten. 
 

24.3. Forskydninger i begrundelsen for et privat, dansk TV 2 
Jeg vil pege på nogle forskydninger i argumentationen for et privat, dansk TV 2. 
 
Tv-reklame kræver et privat TV 2, men 
I starten var der to argumenter, der var uløseligt koblet sammen, og som udsprang af, at der kun var 
én tv-kanal i Danmark. Nemlig, at TV 2 ville imødekomme ønsket om mere tv i primetime (Stæhr-
Johansen), og at det var nødvendigt med tv-reklame i Danmark (Harald Nielsen). Det kan en 
statsinstitutionen som Danmarks Radio ikke levere. Derfor et privat TV 2.  
 
Det var først i 1980erne, det også i Danmark blev politisk legitimt at foreslå, at udbud af tv-reklame 
kan ske via statens medier. Et TV 2 var stadigvæk nødvendigt for mere dansk tv i primetime og for 
indførelse af reklame-tv, men ejerskabet behøvede ikke at være privat. Reklame-tv var her ikke 
(alene) et mål, men (også) et middel til at reducere seernes betaling til et TV 2, der imidlertid kunne 
være både privat og statsligt. 
 
Konkurrence privat-stat fremmer programkvaliteten, men 
Kun én gang har jeg fundet det klart udtrykt, at konkurrence mellem en statsejet kanal og en 
privatejet ville fremme kvaliteten i det samlede udbud (Harald Nielsen). Senere bruges argumentet 

 
1539 Her efter de tre behandlinger i Folketinget af L 211, 2002-2003, den 25. april, 15. maj og 28. maj 2003, jfr. afsnit 
22.7.6-7. 
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omvendt som forsvar for et to-kanalsystem, men hvor begge kanaler var ejet af staten. 
Konkurrencen ville ellers foregå på laveste fællesnævner. 
 
Privat TV 2 sikrer komplementært programudbud, men 
Poul Hartling er næsten den eneste, der ikke mener, at et privat TV 2 vil påvirke programudbuddet 
hos Danmarks Radio. Hvis vi har en stærk og god statsradiofoni, spiller det ingen rolle, hvad en 
privat kanal udbyder. I langt de fleste forslag indgår det imidlertid, at privat eje af den anden kanal 
har eller skal have en effekt på programudbuddet i DR. Det bliver afhængigt af og efterhånden 
komplementært til TV 2’s. Da næsten alle forestiller sig et underholdende og kommercielt TV 2, 
medfører det, at DR skal blive mere alvorlig og seriøs og holdes på dydens smalle sti. Det ligger 
muligvis implicit i Hartlings omtale af den lave kvalitet i DR’s grammofonudsendelser, men det 
udtrykkes eksplicit af Stæhr-Johansen, der ønsker, at TV 2’s programmer skal være et egentligt 
alternativ til DR’s, og at DR alene skal varetage minoriteternes interesser. Den samme type 
programmer må ikke sendes samtidigt. Helge Sanders forslag fra 1993 er et kvalitativt spring i 
denne tankerække: TV 2 skal ikke være en public service-kanal og alsidighedskravet gælder ikke. 
DR skal ikke konkurrere på underholdningsprogrammer, men varetage minoriteternes 
programbehov.  
 
I Medieudvalgets konkurrencemodel er programkravene til TV 2 reduceret til nyhedsprogrammer 
og en vis andel danske programmer. I Venstres forslag fra 1999 er der ingen programkrav til det 
private TV 2, medens DR kun skal sende det, de kommercielle stationer ikke vil eller kan sende. 
Andre programbehov imødekommes via en licenspulje, som alle kan søge. Men i VK-regeringens 
udspil til medieaftalen er programkrav til det private TV 2 genindført, dog ikke i fuld public 
service-skala. De omfatter nu nyheder, aktualitet, dansk film og dramatik. Det er et mål, at TV 2’s 
programflade ikke skal ligne DR’s, men være afhængig af markedets fluktuationer. Kravene til DR 
indskrænkes, og underholdning og sport nævnes ikke i den forbindelse. Det vil TV 2 frivilligt tage 
sig af. 
 
Tanken om komplementære programkrav til det statslige DR og det private TV 2 forsvinder 
imidlertid under forhandlingerne i foråret 2002. Da VKO-partierne indgår forliget i juni 2002 er alle 
gamle public service-krav med kvalitet og alsidighed genindført. DR og TV 2 har principielt de 
samme programforpligtelser. Venstre afviser det dog ved debatten om adskillelse af TV 2/Danmark 
og TV 2-regionerne, men tilslutter sig, da TV 2/Danmark skal omdannes til A/S. 
 
Privat eje effektiviserer driften, men 
I to af forslagene nævnes det direkte, at privat eje af TV 2 vil nedsætte omkostningerne. Stæhr-
Johansen nævner det som konsekvens af, at et privat TV 2 drives på forretningsmæssige vilkår, og 
Venstre mener i 2003, at TV 2’s driftsomkostninger som statskanal er for høje og implicit, at en 
privatisering vil nedsætte dem. Men den analyse, PriceWaterhouseCoopers havde udført ved at 
sammenligne TV 2’s egenkapital og overskud med TV 4 i Sverige og TV 2 i Norge som led i 
Danmarks besvarelse af Kommissionens spørgsmål i november 2002, viste, at TV 2’s egenkapital 
svarede til den private virksomhed TV 2 Norges, og at overskuddet i TV 2/Danmark de sidste fire 
år i gennemsnit var 73,9 mio. DKK mod TV 2 Norges 53,7 mio. DKK. 
 
Privat eje skaber en robust privat mediesektor, men 
Ved at privatisere TV 2 flyttes ca. 1.300 mio. reklamekroner (2004-tal) fra den offentlige til den 
private sektor, der derved får større økonomisk råderum og forbedrede indtjeningsmuligheder. Men 
for at andre end TV 2/Danmark A/S kan få glæde af det, forudsætter det, at denne sektor allerede er 
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så robust, at den kan levere potente alliancemuligheder og har rådighed over en stor, risikovillig 
kapital – ud over, at den skal aflevere købssummen ved (stats)kasse ét, og som det private TV 2 
ikke selv kan beholde. En sådan robust dansk mediesektor var ikke tydelig, da VK-regeringen 
valgte at sælge TV 2. Men der var i tilknytning til privatiseringsprojektet tiltag, der skule hjælpe 
sektoren til at vokse. DR blev således pålagt at udlægge 21% af sin produktion til den private 
sektor, og DR’s tilskud til dansk film blev øget til 60 mio. kr. årligt. To nye radiokanaler blev sendt 
i udbud, og koncessionsafgifter på kommercielt lokal-tv blev afskaffet, ligesom kravet om kostbare 
lokale nyheder blev halveret. Erhvervslivet fik tilladelse til at eje lokale tv-stationer. Bestemmelsen 
om public service-virksomhedernes fortrinsstilling til nationale begivenheder blev fjernet, og rollen 
som operatør af det nye digitale sendenet blev sendt i udbud. Danske statsejede virksomheder måtte 
ikke byde, men udenlandske måtte godt (– og fik den!). 
 
Privat eje muliggør strategiske alliance, men 
Som statsejet virksomhed er TV 2’s manøvremuligheder svækkede, når det gælder indgåelse af 
strategiske alliancer. Der er grænser for, hvad et statsejet og statsfinansieret TV 2 kan tillade sig. 
Dette argument dukker sent op i forløbet. Det er ikke fremme i efteråret 2002, da TV 2/Danmark 
skulle adskilles fra TV 2-regionerne, men efter, at Peter Parbo blev administrerende direktør for TV 
2 i starten af 2003, optræder det hyppigt – både i de politiske diskussioner og i de 
konsulentrapporter, der ligger til grund for økonomiberegningerne. Men da privatiseringen blev 
opgivet, vendte Peter Parbo argumentet om. Nu blev det pludselig friheden fra at være ejet af én 
bestemt operatør på mediemarkedet, der åbnede for en masse strategiske alliancer, der ellers var 
umulige af hensyn til den private ejer. 
 
Sikring af det danske, men 
I 1990erne forsøgte Venstre at sikre det danske ved at forbyde udlændinge at eje mere end 20% af 
aktierne i et privat TV 2. Derefter gled nationalitetsspørgsmålet i baggrunden, måske fordi der 
fandtes tv-kanaler i Danmark, der indeholdt danske udsendelser og dansktekstede programmer, der 
ikke var til at skelne fra dem i de “rigtigt danske” kanaler. TV 2’s betydning for dansk kultur blev i 
VK-regeringens forslag sikret via programmer på dansk og ved støtte til dansk film og dansk 
dramatik. I juni 2003 havde Rupert Murdoch købt sendetilladelsen til den femte radiokanal, og da 
TV 2 skulle i udbud, kom nationalitetsspørgsmålet igen i spil. Dansk Folkeparti mente, at staten 
kunne og skulle hindre udenlandsk eje, men De Konservative mindede om, at dette ikke var 
muligt ifølge EU-Traktaten. 
 
Privat eje nedsætter licensens størrelse, men 
At licensen kunne nedsættes ved en privatisering ender i 2004 med at blive det centrale argument 
for Brian Mikkelsen og Jens Rohde. Men da regeringen og folketingsflertallet fortsat vil finansiere 
de kostbare TV 2-regioner med licens, bliver reduktionen til at overse. 
 
Privat eje af TV 2 svækker DR 
I midten af 1990erne stod klart, at et stærkt TV 2 forudsatte et stærkt DR, da de herved tilsammen 
kunne udkonkurrere TV 2’s kommercielle konkurrenter. Et stærkt, privat TV 2 forudsætter 
imidlertid en svag statslig mediesektor. Når DR derfor pålægges at afgive flere penge til 
filmbranchen og udlicitere 21% af produktionen, er det ikke bare for at gøre den private sektor 
større, men også for at gøre DR mindre. Det ses også i udviklingen af størrelsen på DR’s licens. SR-
regeringen øgede den fra 2001 til 2003 med 278 mio. kr., medens VK-regeringens forsøgelse fra 
2003 til 2005 blev på 130 mio. Ønsket om et mindre DR var mest tydelig i relation til tv-regionerne. 
De skulle fortsat ligge i TV 2’s programflade, skønt de var statsejede og statsfinansierede. En klar 
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adskillelse mellem det statslige og det private – der ellers var en præmis for medieforliget i juni 
2002 – ville medføre, at tv-regionerne blev flyttet til DR. Det ville imidlertid styrke DR’s position i 
mediebilledet og var derfor udelukket. Skulle et privat TV 2 kunne klare sig i konkurrencen med 
DR om seerne, forudsatte det et svagt DR.  
 
Frihed fra statslig kontrol, men 
Et privat TV 2 skal for at klare sig optimalt i den private mediesektor være fri 
for statslig indblanding. I de ældste forslag er staten til stede via opstilling af en række 
færdselsregler i koncessionsordningen. Sådanne regler forsvinder i 1990erne, men dukker op igen, 
da VK-regeringens forslag fremlægges. De er dog lempelige i udspillet og omfatter kun krav om 
nyheder, aktualitet og dansk fiktion. Det var der ændret på, da selve salget blev sat i gang. Public 
service-kravene er tilbage i fuld udstrækning, og staten holder et fast greb i et privat TV 2. Kun 
mellem 51% og 66% af aktierne skal sælges med den begrundelse, at staten vil sikre sig en 
betydelig kontrol med udviklingen i TV 2. Der skal være enighed om forretningsplanen, og staten 
kan via en bestyrelsespost med ’golden share’ nedlægge veto i forhold til centrale public service-
spørgsmål. 
 
Og da TV 2/Danmark A/S blev sat til salg i oktober 2004, skete det på betingelser, der langt fra var 
de optimale, hvis man ønskede et stærkt, privat TV 2. Hvis staten ønskede et TV 2, der kunne 
konkurrere på lige fod med de kommercielle konkurrenter, var det forkert at opretholde et forbud 
imod breaks og imod at anvende abonnementsfinansiering på public servive-kanalen. Det stillede 
heller ikke et TV 2 godt på det kommercielle marked, at TV 2 havde særlige forpligtelser til at lade 
tunge, omkostningskrævende programmer indgå i programfladen, og ikke bare i prime time, men 
også i ydertidspunkterne. TV 2 skulle sende for alle aldersklasser, ikke kun til dem mellem 15 og 45 
år, hvad konkurrenterne gjorde. TV 2 skulle bevare sit hovedkvarter i Odense, skønt det betød et 
halvt hundrede millioner kroner ekstra i årlige udgifter. Og TV 2 skulle hver år bruge 60 mio. kr. til 
dansk filmproduktion. Indtil udgangen af 2008 var TV 2 endvidere forpligtet til at anvende 
fremmede produktionsselskaber til al programproduktion – bortset fra nyheder, sport og aktualitet, 
uanset om det private TV 2/Danmark A/S selv kunne gøre det billigere. 
 
Alt dette var fastlagt i en public service-tilladelse, som Kulturministeren havde dikteret og som 
skulle vare til slutningen af 2013. TV 2 skulle endvidere årligt indsende en public service-
redegørelse for opfyldelse af de stillede krav, og til at sikre, at dette skete, havde staten oprettet et 
Radio- og tv-nævn, der førte tilsyn, og som rådede over sanktionsmidler, hvad ministeren også 
ultimativt gjorde, idet han kunne inddrage sendetilladelsen midlertidigt eller endeligt. Blev TV 
2/Danmark A/S solgt under disse betingelser, ville det blive en privat virksomhed under stærk 
statslig kontrol. 
 
24.4. Men 
TV 2/Danmark A/S blev imidlertid ikke solgt. Skønt der var flertal for salget i Folketinget, og otte 
købere havde meldt sig, turde regeringen ikke. Danmarks håndtering af EU’s regler om statsstøtte 
hindrede det. 
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Kapitel 25. Forskydninger i mediesystemet 1964-2002 
 
25.1. Mediesystemet – hvad er det, der blev analyseret? 
Mediesystemet er et system af medier. Medierne har positioner i forhold til hinanden og relationer 
til de mediesystemiske aktører. Mediesystemet reguleres af staten, men centrale dele af dets 
udvikling skyldes selvgenererede bevægelser mellem medierne og mellem medierne og aktørerne. 
Mediesystemet er valgt som overordnet ramme for beskrivelsen, fordi det skaber en systematik, der 
gør det muligt at vise, hvordan europæiseringen gradvist realiseres inden for flere forbundne 
medieområder, og fordi det herved bliver tydeligt, at etableringen af TV 2 og de efterfølgende 
forgæves forsøg på privatisering ikke alene kan forklares ud fra forhold på tv-markedet.  
 
Mediesystemet blev undersøgt ved anvendelse af en teori om mediesystemanalysen, der var en 
sammenkobling af Hallin & Mancinis teori om mediesystemerne med Vestergaards teori om 
mediesystemanalysen. Fire dimensioner indgik: mediernes positioner på mediemarkederne, de 
mediesystemiske relationer, journalistisk professionalisme og statens rolle.  
 
Positionerne på mediemarkederne blev undersøgt via graden af koncentration, diversitet og 
penetration, og relationerne mellem medierne og de mediesystemiske aktører blev analyseret ved at 
se på ansvar, kontrol, ejerskab og finansieringsformernes betydning. Desuden blev udvikling af 
journalistisk professionalisme anvendt i beskrivelsen af mediesystemet. Staten er som ejer en del af 
mediesystemet, men står i sin rolle som financier og regulator uden for, men har regulerende 
interventioner, og fremstillingen viste, at den danske stat i denne rolle i stigende omfang måtte 
tilpasse sine indgreb efter EU’s regelsystem. 
 
Ud fra en umiddelbar betragtning kunne det se ud til, at der var indtruffet store forandringer i det 
danske mediesystem, når man sammenligner de fire år - 1964, 1986, 1996 og 2002 - , der er 
hvilepunkterne i denne analyse. Men bag de mange ændringer, der let kan påvises, findes nogle 
ganske stabile strukturer. 
 
25.2. Statsstøtte, statens medier og privates medier 
De økonomiske forhold mellem statens medier og private medier ses i de efterfølgende tabeller, der 
alle henter data fra kapitel 1, 9, 14 og 20. I tabel 25.1 er det den indbyrdes størrelse, målt på 
volumen af udgifterne, der vises: 
 
Tabel 25.1. Udgifter til drift af statens medier og privat medier i absolutte tal i mio. kr. og i %. Data efter kapitel 1, 9, 
14 og 20. 
 
 Absoluttet tal  i % 
 Staten private I alt Staten Private 
1964 147 549 696 21 79   
1986 1695 3914 5609 30 70 
1996 3694 8896 12590 29 71 
2002 4597 11426 16023 29 71 
 
Statens medier voksede relativt kraftigt op til 1986, hvor TV 2 blev etableret som statslig 
virksomhed, men herefter blev fordelingen fastholdt på trods af en lang række nyt tiltag i 
mediesystemet. I tabel 25.2 ses størrelsen af den ydede statsstøtte, idet dennes fordeling mellem 
statens medier og private medier er anført i absoluttet tal i mio. kr. og i %. 
 
Tabel 25.2. Statsstøttens fordeling mellem statens medier og private medier i absolutte tal i mio. kr. og i %. 
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 Absoluttet tal  i % 
 Staten private I alt Staten Private 
1964 155 60 215 72 28   
1986 1719 529 2251 76 24 
1996 3308 1169 4477 74 26 
2002 3326 2002 5327 62 38 
 
Den indbyrdes fordeling af statsstøtten til og med 1996 er meget konstant. Ændringen efter 1996 og 
frem til 2002 skyldes i høj grad de særlige forhold omkring TV 2-konstruktionen. Op til 1996 var 
salget af reklameplads i TV 2’s programflade et anliggende for det statslige aktieselskab, TV 
2/Reklame, og overførslen herfra til TV 2-fonden og videre til TV 2/Danmark var statsstøtte. Men 
fra 1. januar 1997 varetog TV 2/Danmark selv reklamesalget, og indtjeningen og overskuddet var 
herefter ikke statsstøtte men kommercielle indtægter. Hvis TV 2’s netto-reklameindtægter på 954 
mio. kr. i 2002 medregnes som statsstøtte (hvad de altså ikke var), ville fordelingen mellem stat og 
private blive 68% mod 32%. Men under alle omstændigheder har der været tale om en faldende 
tendens for statens mediers andel af den samlede statsstøtte, hvor den private andel blev øget fra ca. 
¼ til ca. 1/3.  
 
Tabel 25.3 viser statsstøttens andel af de samlede udgifter i %. 
 
Tabel 25.3. Udviklingen i statsstøttens andel af de samlede udgifter i % i 1964-2002. 
 
  Dagblade radio tv film samlet 
1964  10  106 105 41 31 
1986  13  104 110 56 40 
1996  13  79 75 34 36 
2002  18  78 49 64 26 
 
Statsstøtten bliver stadigt vigtigere for de private dagblade, mens det modsatte er tilfældet for tv-
mediet. I 1964 fik tv (dengang udelukkende DR) dækket mere end udgifterne, i 2002, hvor der nu 
var fire koncerner med tilsammen otte tv-kanaler, dækkede statsstøtte kun halvdelen. Radioen var 
noget anderledes, fordi den private del var så lidt udviklet. Filmmediets store hop fra 1996 til 2002 
skyldes DR’s og TV 2’s pålagte investeringer i filmbranchen. Samlet set falder statsstøttens 
betydning for mediesystemet fra at dække 40% i 1986 til 26% i 2002. 
 
I forhold til et ønske om “at gøre staten mindre” på medieområdet forekommer udviklingen 
ejendommelig, når den ses i dette økonomiske perspektiv. Forholdet mellem statens medier og de 
private er næsten konstant fra 1986 og frem til 2002; statsstøtten fordeles gennem perioden med lidt 
mere til de private, og statsstøttens andel af de samlede udgifter er faldende. En privatisering af TV 
2 ville ikke ændre meget på det. Var det sket i 2002 – hvor de øvrige tal foreligger – var statsstøtten 
samlet set blevet reduceret med 210 mio. kr. eller med 4%. Statsstøttens andel af de samlede 
udgifter var kun blevet 1% mindre, men statens mediers andel af de samlede omkostninger var også 
reduceret med blot 1%. Så økonomiske argumenter for en privatisering ville ikke være rationelle – 
om end det i sidste del af privatiseringsforløbet netop var økonomien, der stod højest i 
Kulturminister Brian Mikkelsens begrundelser. Men måske var det heller ikke økonomi, der var 
afgørende. Det var nok snarere den private og borgerlige dagspressens svindende ideologiske og 
politiske betydning som følge af nedgang i oplags- og læsertal, der spillede ind, og den omvendt 
stigende rolle, statens massive tilstedeværelse på de stadigt mere populære radio- og tv-markeder 
udgjorde. Dette kom dog aldrig frem i debatten, og det synes snarere – som det var tilfældet i 1986 
omkring etableringen af TV 2 – at være en underliggende og uudtalt præmis for hele forløbet, at 
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ideologiske argumenter var ’no go’, hvis regeringen ønskede at skabe et flertal hen over midten for 
sine planer. Alle vidste det, men næsten ingen (bortset fra Olí Breckmann) sagde det. 
 
25.3. De mediesystemiske positioner 
Tabel 25.4 viser de fire medietypers relative andel af det samlede mediemarkeder, målt på udgifter. 
De største ændringer skete i perioden 1964-1986, derefter er der kun små forskydninger. 
Dagspressens position svækkes jævnt, men ubetydeligt. Tv-mediet går frem, radio tilbage og filmen 
ligger hele tiden på en klar sidsteplads. Bevægelserne kan dog ikke rokke ved de indbyrdes 
styrkeforhold; dagspressens udgiftsvolumen fylder næsten 2/3 af det hele, og tv er 2-3 gange så stor 
som radio. TV 2/Danmark A/S, som der var så stor politisk opmærksomhed omkring, udgjorde i 
2002 36% af de samlede tv-udgifter og kun 10% af alle udgifter til drift af de fire medietyper. Men 
den samlede styrke for den enkelte medietype skal ses i forhold til antallet af aktører i hver type. De 
enkelte dagblades økonomiske styrke var svag på grund af deres store antal og den svage 
koncentrationsgrad, mens omvendt både radio – og tv-mediet var præget af stærk koncentration og 
deraf følgende større økonomiske styrke hos de enkelte aktører. 
 
Tabel 25.4. Medietypernes relative størrelse i % efter udgifter, 1964-2002. data som tabel 25.1. 
  Dagblade radio tv film 
1964   76 9 12 2 
1986   66 13 20 1 
1996   63 10 25 2 
2002   61 9 28 1 
 
25.3.1. Strukturel diversitet og markedsstyrke 
Strukturen i de markeder, der indgår i beskrivelsen, var overvejende stabil.  
 
25.3.1. Dagblade 
Strukturen i dagbladsmarkedet er reelt uforandret gennem perioden. Der findes et 
hovedstadsmarked, hvor de dominerende blade var to omnibusaviser, to sensationsaviser, tre 
specialblade, og indtil 2001 var der én partiavis, den socialdemokratiske Aktuelt. Disse blade 
solgtes både i hovedstaden og i provisen, men her var de spredt, således at de hver i de enkelte 
bladdistrikter sjældent nåede over 7% i dækning. I provisen var de enkelte markeder isoleret, 
allerede i 1986 var der kun ét bladdistrikt med to aviser. Strukturen, målt som relativ markedsstyrke 
i tabel 25.5, ændrede sig betydeligt i perioden 1964-1986, men herefter må den siges at være 
forbløffende konstant. Den blev således fastholdt efter 1986, om end de enkelte dagblade var 
reduceret i oplag og det samlede antal formindsket, kraftigst i provinsen. 
 
Tabel 25.5. Markedsstyrke mellem typerne, beregnet som andel af solgte aviser. Kilde som tabel 25.1.  
 
 
   1964 1986 1996 2002 
Hovedstadsblade i alt 40 47 49 46 
Omnibusaviser  19 14 16 18 
Sensationsaviser  15 26 26 20 
Specialblade  6 7 8 7 
Jyllands-Posten  4 4 7 11 
Provinsen i øvrigt  56 48 44 44 
 
Graden af koncentration på de enkelte, men mange delmarkeder var høj: som sagt lokale monopoler 
fra midten af 1980erne, tre landsdækkende omnibusaviser, to sensationsaviser og tre specialaviser 
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med hver deres indholdsmæssige særkende. Den reelle konkurrence havde monopolagtig eller 
duopolagtig karakter. 
 
Den tekniske penetration var høj, idet Postvæsenet havde pligt til at distribuere alle dagblade til alle 
husstande. En distributionsform, der favoriserede landsdækkende abonnementsaviser. De to største 
løssalgsblade, B. T. og Ekstra Bladet, havde derfor etableret deres eget landsdækkende 
distributionssystem, som bragte bladene direkte ud til udsalgsstederne, der igennem perioden blev 
voldsomt forøget. 
 
25.3.2. Tv 
Tv-markedet var det, der havde ændret sig mest, jfr. tabel 25.7. I 1964 var DR enerådende på 
nationalt plan, men i grænseområder kunne befolkningen se naboland-tv. Dette blev kraftigt øget 
med fremkomsten af de mange private fællesantenneanlæg, således at tv-markedet i 1986 ud over 
DR også bestod af nabolandskanaler og udenlandsk tv fra kommunikationssatellitter, men på det 
nationale plan havde DR monopol, indtil TV 2 begyndte at sende. Dertil kom de mange små 
nyetablerede lokal-tv-stationer. Med oprettelse af TV 2-systemet fra 1987 (TV Syd) blev strukturen 
frem til 1991 forøget med endnu en landdækkende tv-kanal og i alt otte regionale tv-stationer. 
Denne diversificerede struktur med satellit-tv, nabolands-tv, nationalt, regionalt og lokalt, dansk tv 
fortsatte hele perioden ud. Antallet af stationer på hvert niveau blev ændret, lokal-tv blev løbende 
reduceret, regional-tv øget fra slutningen af 1990erne, og satellit-tv voksede uafbrudt mens 
nabolands-tv blev forøget med de mange nye, privatejede stationer. På det lokale niveau var der fra 
starten af 1990erne monopol; det regionale niveau startede på monopolbasis, men med dannelsen af 
TvDanmark i sidste halvdel af 1990erne opstod duopoler. Det landsdækkende marked var det mest 
konkurrenceprægede, og fra sidste halvdel af 1990erne bestod det af fire dominerende koncerner: 
DR, TV 2, Viasat og SBS, der hver havde to kanaler i 2002, men flere var på vej. Nabolands-tv og 
satellit-tv (bortset fra de ’danske’ kanaler) lå på godt 10% af markedsstyrken, målt i seertal, mens 
de næppe kom i nærheden af dette, hvis der blev målt på indtjening i Danmark. 
 
Graden af penetration spillede naturligvis en rolle for aktørernes markedsposition, jfr. tabel 25.6, 
der angiver penetrationen, mens markedspositionen, målt som andel af den samlede seertid, ses i 
tabel 25.7. Men som det fremgår, er penetrationen ikke den afgørende faktor, det er i første omgang 
snarere antallet af ’nationale’ kanaler: 
 
Tabel 25.6. Tv-kanalernes penetration 1964-2002. 
 
   1964 1986 1996 2002 
DR 1   56 100 97 96 
DR 2   - - 48 79 
TV 2   - - 96 96 
Zulu   - - - 68 
TV 3   - - 56 68 
TV 3+   - - 34 64 
TvDanmark 2/lokal-tv - 30 60 73 
TvDanmark 1  - - - 53 
Satellit/naboland  - 80 90 96  
 
25.7. Tv-kanalernes markedsstyrke, målt som andel af seertiden 
 
   1964 1986 1996 2002 
DR 1   100 89 27 28 
DR 2   - - 1 4 
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TV 2   - - 41 35 
Zulu   - - - 3 
TV 3   - - 13 7 
TV 3+   - - n.a. 4 
TvDanmark 2/lokal-tv - 11 5 5 
TvDanmark 1  - - - 2 
Satellit/naboland  - n.a. 14 11 
 
DR 1 og TV 2 bevarer deres penetrationsforspring i perioden 1996-2002. Alle kanaler, bortset fra 
DR, taber i markedsstyrke i perioden på trods af fremgang i penetration. Det ser derfor ud til, at TV 
2’s faldende markedsstyrke ikke så meget skyldes ændringer i konkurrenternes penetration, og det 
ser heller ikke ved nærmere eftersyn ud til, at det er antallet af konkurrenter, der er afgørende. De 
øges voldsomt i perioden 1996-2002, mens TV 2-koncernens samlede styrke kun reduceres fra 41 
til 38%. De to nationale public service-koncerner sidder på 70% af markederne i 1996-2002. De 
afgørende ændringer må derfor sandsynligvis finde deres forklaringer ud fra justeringer af 
programindholdet. Den mange gange udtalte frygt for konsekvenserne af en digitalisering af tv-
distributionen via indførelse af digitalt, terrestrisk tv med mange landsdækkende kanaler, har 
sandsynligvis være overdreven men spillede alligevel en betydelig mediepolitisk rolle.  
 
25.3.3. Radio 
Udviklingen i strukturen på radiomarkedet ses i tabel 25.8. DR sad på mellem ¾ og 2/3 i kraft af sit 
monopol på landsdækkende radio. Konkurrencen fra lokalradio og udenlandsk radio var beskeden, 
men dog med en stadig svækkelse af DR’s styrke. 
 
Tabel 25.8. Markedsstyrke, mål som andre af lytningen 1964-2002 
 
  1964 1986 1996 2002 
DR  100 76 75 68  
Lokalradio - 24 22 29 
Udenlandsk - - 4 2 
 
 
25.3.4. Film 
Filmbranchen var hele perioden igennem karakteriseret af en lang række meget små selskaber, der 
årligt havde en eller to produktioner, kun få nåede højere med Zentropa som eneste undtagelse, og 
de fleste levede mindre end fem år. Fra 1986 havde Nordisk Film etableres sig som den eneste store 
spiller på alle dele af filmbranchen, og Nordisk Film (fra 1992 del af Egmontkoncernen) var 
endvidere det eneste selskab, der var aktiv inden for både film og tv-produktion. En stærk, robust 
dansk AV-branche var ikke skabt. 
 
25.3.5. Teleområdet 
Teleområdet gennemgik i perioden en nærmest revolutionerende udvikling. I 1964 var alle nettene 
analoge og statens havde reelt monopol. Der var kun ét landsdækkende tv-net i VHF-området, men 
tre FM-radionet. Alle var stillet til rådighed for DR. Igennem 1970erne blev der på privat basis 
oprettet en stor mængde fællesantenneanlæg, der omkring 1980 dækkede godt halvdelen af landets 
husstande. De stod derfor parate, da internationale, privatejede tv-kanaler begyndte at sende fra 
kommunikationssatellitter i første halvdel af 1980erne. Danske myndigheder forsøgt en kort 
overgang at forbyde denne trafik, men endte med som nationalt statsligt modtræk at etablere et 
hybridnet. Dette net sammenkoblede det nu gradvist digitaliserede telenet med analog tv-
distribution, hvorved husstandene adgang til udenlands tv blev mangedoblet. Et dansk TV 2 blev set 
som et kulturelt modtræk, men oprettelse heraf forudsatte bygningen af endnu et landsdækkende, 
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kostbart tv-net, nu med frekvenser i UHF-området. Da dette net stod klart, rummede det yderligere 
tre landsdækkende kanaler, hvoraf den ene kun delvist kunne anvendes i den nærmeste fremtid. 
Samtidig med etableringen af TV 2 blev der på permanent basis etableret en større antal lokal-tv-
stationer, og myndigheder fordelte med løs hånd de nødvendige frekvenser. Det fik en uønsket 
effekt, da private konkurrenter til TV 2 i midten af 1990erne forsøgte at få adgang til “den tredje tv-
kanal”; de nødvendige frekvenser i hovedstaden var brugt, og DR’s og TV 2’s duopol på 
landsdækkende tv var sikret for en tid. I nogenlunde samme periode begyndte 
teleadministrationerne i Europa introduktionen af digital, terrestrisk distribution af radio (DAB) og 
tv (DTT). Herved blev muligheden for nye landsdækkende radio- og tv-kanaler pludselig øget 
voldsomt – i teorien. Danske myndigheder og politikere tog sig god tid til introduktionen, men i 
2002, da der blev skabt flertal for et privat TV 2, var de nødvendige penge til etableringen bevilget. 
Snart ville Danmark råde over mindst 16 landsdækkende digitale tv-kanaler og et ukendt, men stort 
antal digitale radiokanaler. DR’s og TV 2’s positioner var truet. 
 
På ejerskabsområdet var der også sket betydelige ændringer. SR-regeringen solgte i 1990erne 
TeleDanmark med tilhørende rå kobber i telenettet til private USA-baserede telekoncerner. Ved en 
fejltagelse røg de to telenet, der bar den terrestriske  radio- og tv-distribution, med, og DR og TV 2 
måtte senere købe dem tilbage for at sikre sig kontrol med distributionen.  
 
25.3.6. Krydsejerskab 
Krydsejerskab var næsten ukendt i hele tidsrummet 1959-2005. Der fandtes ingen nationale 
mediekoncerner med betydelige interesser i flere medietyper. Dagbladene og filmmediet var ejet af 
private, størstedelen af radio- og tv-medierne af staten. Tele-giganten, TeleDanmark, forsøgte sig en 
kort periode som tv-producent og medejer af en sports-tv-kanal, men gav hurtigt op. TV 2 gik ind 
på radiomarkedet, men forlod det hurtigt igen. Et forsøg på comeback kiksede, da virksomheden 
(klogt) lod sig overbyde ved den radioaktion, der skulle skabe national konkurrence til DR’s 
radionyheder. Enkelte dagblade havde sat penge i små og ubetydelige lokale radio- og tv-stationer, 
den eneste undtagelse med nogen styrke på flere medietyper var Aalborg Stiftstidende, der sad på 
dagbladsmarkedet, ugeavismarkedet samt de lokale radio- og tv-markeder i Nordjylland.  
 
25.4. De mediesystemiske relationer 
Det er ansvar og kontrol, forstået som styrken mellem civilsamfundets organisationer og medierne, 
der skal beskrives, samt de effekter, de forskellige finansieringsformer har for mediernes 
performance. Statens indflydelse beskrives i afsnit 25.5.  
 
25.4.1. De politiske partier og fagbevægelsen 
Tabel 25.9 viser udviklingen i dagbladenes tilknytning til de politiske partier, målt via antal af 
dagblade og ikke disses oplagsstørrelse. 
 
Tabel 25.9. Dagbladenes politiske tilknytning 1965-2002. 
 
    1965 1975 1985 1996 2002 
 
Konservative   10 4 3 2 2    
Venstre    28 23 21 14 10 
Radikale Venstre   7 5 5 2 2 
Socialdemokratiet  8 3 3 1 0 
Andre    10 14 15 19 20 
I alt    63 49 47 38 34 
Partipolitisk tilknytning i % 84 71 68 50 41 
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Tilknytningen til de politiske partier faldt jævnt fra 84% af alle blade i 1964 til 41% i 2002. En 
vigtig ændring, der ikke kan ses af disse tal, er graden af tilknytning. Uden tvivl var situationen den 
i starten af perioden, at mange blade var reelle partiaviser med tætte forbindelser, både politisk og 
økonomisk, mellem bladet, partiledelserne og de menige medlemmer. Det har ændret sig betydeligt, 
således at partitilknytningen i 2002 snarere var en holdningsmæssig overensstemmelse uden direkte 
forbindelse mellem partipolitikere og bladenes ledelser. Årsagerne har givetvis været flere. En 
svækkelse af partiernes medlemstal med efterfølgende svagere økonomi; en styrkelse af 
chefredaktionens position på bladene; samt provinsbladenes monopolstilling, der krævede svækket 
partitilknytning, hvis oplagstallene skulle holdes eller hindres i kraftig tilbagegang. De økonomiske 
forhold fik gradvis større betydning for bladenes overlevelse, og den publicistiske ambition om blot 
at udkomme overtrumfede ideologiske hensyn. Kun en lille håndfuld dagblade havde økonomiske 
hensyn som første prioritet, hvad Orklas overtagelse af Det berlinske Officin var et eksempel på. 
 
Fagbevægelsens indsats var flerstrenget. Den var i starten af perioden udelukkende knyttet til 
dagspressen, der både indholdsmæssigt og økonomisk var nøje kontrolleret af A-pressens magtfulde 
ledelse. I midten af 1980erne var der kun tre aviser tilbage, men samtidigt åbnede muligheden sig 
for et engagement i de nye lokale radio- og tv-stationer. LO, fællesorganisationerne, enkelte 
fagforeninger og lokale klubber satsede store summer på at opbygge et elektronisk alternativ til 
provinsens borgerlige monopolaviser. Og bag dette lå planer om på tv-området at skabe et 
landsdækkende TV3. Et sted mellem 200 og 300 mio. kr. blev kastet ind i projektet, der kuldsejlede 
i sidste halvdel af 1990erne. I stedet for tilknytning til arbejderbevægelsen måtte de tilbageværende 
lokal-tv-stationer lade sig opkøbe mere eller mindre åbenlyst af den Luxemburg-baserede, 
multinationale mediekoncern, Scandinanian Broadcasting System. SBS dannede et netværk med 
klare økonomiske prioriteringer og blev senere i perioden en af hovedaktørerne for at vriste TV 2 fri 
fra statens ejerskab eller for at få stationen lukket. 
 
25.4.2. Presseetiske regler og publiceringsreglerne 
En del af det ansvar med tilhørende kontrol, medierne blev underlagt, skete på mere eller mindre 
frivillig basis, uden afhængighed af ejerne. Det gjaldt dagspressens presseetiske regler og Danmarks 
Radio publiceringsregler. 
 
Dagbladenes legitimitet var efter anden verdenskrig stærkt svækket, og en række skandalesager 
med grove krænkelse af privatlivets fred og tendentiøs dækning af begivenheder i forretningslivet 
og det politiske liv førte til ønsker om en form for regulering af bladenes journalistik. Ønskerne 
kom dels fra offentligheden og de krænkede, dels fra politikere og endelig fra den juridiske verden, 
der så med bekymring på de mange privatlivskrænkelser, der forløb uden konsekvenser for bladene. 
Også journalisterne fandt en form for regulering passende, men efter deres opfattelse skulle den 
omfatte mere end freds- og æreskrænkelser. Det var bladledelserne lodret imod, og 
redaktørforeningerne trænerede sagen med held i mange år. Men alliancen mellem politikere og 
jurister fik gradvist mere vind i seglene, og de truede mere eller mindre åbenlyst med statslige 
indgreb, hvis frivillighedens vej viste sig ufarbar. Det førte til, at Danske Dagblades Forening i 
1960 vedtog vage retningslinjer for “God presseskik for omtale af straffesager”. Altså en frivillig 
ansvarliggørelse uden kontrolmuligheder, idet der ikke fulgt nogen tilsynsinstans med i ordningen. 
Det stoppede imidlertid ikke kritikken og for at undgå et evt. indgreb fra Folketinget dannede 
redaktørforeningerne i 1964 et Pressenævn. Nævnet blev uden journalister men med en jurist som 
formand og tre chefredaktører som medlemmer. Nævnet var reelt tandløst, da det alene kunne 
udtale kritik af dagbladenes brud på de gældende presseetiske regler, og bladet var herefter 
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forpligtet til at trykke kendelsen. Men det var frivilligt, om bladet ville tilslutte sig ordningen. Flere 
undlod. 
 
Danmarks Radio var ikke omfattet af ordningen, men i forbindelse med, at DR i 1964 overtog 
nyhedsformidlingen i DR fra Dagspressens Telegramudvalg, fik dagspressen som modydelse 
presset igennem, at DR også skulle underkastes særlige regler for DR-nyhederne. Tanken var 
endvidere, at dagspressen skulle have bestemmende indflydelse på et kontroludvalg. Sådan blev det 
dog ikke, på trods af et tæt samarbejde om udformning af reglerne endte processen med, at 
Radiorådet suverænt besluttede, at det alene var Danmarks Radio, der skulle holde øje med 
indholdet i sin egen nyhedsformidling. 
 
Fra 1964 og frem til udgangen af 1991 fungerede disse to frivillige sæt ’publiceringsregler’ parallelt 
uden, at det synes at have haft nogen større effekt på journalistikken. I 1991 greb Folketinget ind 
via Medieansvarsloven, der indeholdt bestemmelser, der gjorde de presseetiske regler officielle, og 
som omfattede alle publicistiske medier inden for dagblade, radio og tv. Et statsligt pressenævn nu 
også med journalister skulle føre kontrol med reglernes overholdelse - men uden egentlige 
sanktionsmidler ud over pålæg om at offentlige nævnets kendelser.   
 
25.4.3. DR og TV 2 – ansvar og kontrol 
Som ejer er Staten en del af mediesystemet, og de ansvarsrelationer og den kontrol, ejeren havde i 
perioden, skal derfor indgå i denne redegørelse for forskydning i de mediesystemiske relationer, jfr. 
her de forskellige ledelsesmodeller, der er beskrevet i Indledningens afsnit 0.12.2. 
 
DR’s og TV 2’s opgave og dermed det ansvar, institutionerne var pålagt af ejeren, var defineret i 
Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, der godt nok blev nuanceret i perioden, men som 
grundlæggende var den samme. De justeringer, der blev vedtaget af minister og Folketing, bestod i 
præciseringer og udvidelser. Det er i den forbindelse påfaldende, at bestemmelserne blev mere og 
mere omfattende i takt med, at folketingspolitikerne mistede deres direkte indflydelse på 
udformningen af DR’s og TV 2’s programpolitik. 
 
1959-lovens bestemmelse om programpolitikken var kortfattet. Udsendelserne skulle være “af 
alsidig, kulturel og oplysende art”. De nye bestemmelserne om Radiorådets sammensætning havde 
fjernet civilsamfundets repræsentanter, og alle medlemmerne blev herefter udpeget af minister og 
Folketing, dvs. efter den proportionelle repræsentationsmodel. I Programudvalget var halvdelen 
repræsentanter for de politiske partier, men den anden halvdel bestod af personer fra 
civilsamfundet, og dermed var civilsamfundsmodellen også til stede. På det økonomiske område 
var Danmarks Radio stærkt kontrolleret udefra af Folketing og minister, der ofte blandede sig i selv 
mindre økonomiske dispositioner. Dette i modstrid med perioden før 1959, hvor licensens størrelse 
og anvendelse reelt blev vedtaget af Radiorådet.  
 
I 1973-loven forsvandt civilsamfundets repræsentanter, og både Radioråd og Programudvalg bestod 
nu af politikere. Dog var der på det regionale niveau oprettet Amtsprogramråd udelukkende med 
civilsamfundsrepræsentanter, der dog kun havde rådgivende funktion i forhold til DR’s 
regionalradioer. Bestemmelserne om programindholdet var udvidet med krav om, at programmerne 
skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst, hvad der blot var en 
kodificering af praksis. På tilsvarende måde var det præciseret, at det skal lægges afgørende vægt på 
hensynet til informations- og ytringsfriheden. Den økonomiske selvstændighed var nu nærmest 
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fuldkommen, da det i princippet var de samme politikere, der sad i Radioråd og Programudvalg, 
som styrede afstemningerne i Finansudvalget. 
 
Dette blev kraftigt forandret ved oprettelsen af TV 2 i 1986 og ved ændring af DR’s styreform i 
1987. Politikere blev fjernet fra Programudvalget og kom ikke i TV 2’s bestyrelse. Denne blev 
sammensat af ministeren efter den professionelle model. DR’s bestyrelse var dog stadigvæk 
sammensat af Folketinget, der opretholdt politikerindflydelsen om end i afdæmpet form, da 
medlemmer af Folketinget ikke selv kunne blive bestyrelsesmedlemmer. Både DR og TV 2 fik 
tandløse Programråd, der blev sammensat efter civilsamfundsmodellen, men som udelukkende 
havde debatterende funktion. Den politiske kontrol med programindholdet på nationalt niveau var 
forsvundet. 
 
På det regionale plan fortsatte DR’s Amtsprogramråd uden indflydelse, mens TV 2’s regionale 
repræsentantskaber ud over den programdebatterende funktion også skulle udpege bestyrelsen. Her 
var en civilsamfundsmodel med reel magt. Kravene til programsammensætningen var stadigvæk de 
sammen, men nu udvidet med krav om “kvalitet, alsidighed og mangfoldighed” og for TV 2, der 
ikke havde partipolitiske repræsentanter, desuden med påbud om “professionalisme” samt ansvar 
for “at gengive, kommentere og beskrive den udvikling og kultur, der præger landets forskellige 
dele”. Den overordnede økonomistyring med fastlæggelse af statsstøttens størrelse var fjernet fra 
DR og ikke til stede hos TV 2. De indstillinger, bestyrelserne kom med om licensens størrelse, 
havde reelt ingen effekt, i stedet blev det i den første tid minister og Finansudvalg, der bestemte, 
helt i modstrid med 1973-loven. Finansudvalgets indflydelse var dog svindende, sidste gang det 
havde reel magt var ved vedtagelse af licensens størrelse for 1989. Herefter blev det i stedet 
minister og de mediepolitiske ordførere, der i de flerårige medieaftaler lagde de overordnede 
rammer for statens tilskud til DR og TV 2.  
 
Den eksterne, politiske kontrol med programindholdet blev forsøgt genetableret med 1996-loven, 
der udvidede programforpligtelserne via krav om et public service-regnskab. DR og TV 2 skulle nu 
oplyse om tekstning af danske programmer, om behandling af henvendelser fra publikum om 
programvirksomheden, om hvordan forskellige programtyper var fordelt på sendefladen, og 
endvidere vise, hvordan programudbuddet blev brugt og vurderet af publikum. Der var dog intet 
kontrolorgan, der vurderede public service-regnskaberne. Økonomien blev fortsat revideret af 
Rigsrevisionen, og ministeren skulle godkende regnskaberne. 
 
Ved 2000-loven blev der strammet op på det programmæssige område. Der skulle nu udarbejdes et 
public service-budget, der viste hvordan DR og TV 2 ville leve op til programforpligtelserne. 
Desuden skulle virksomhederne årligt udarbejde et tilsvarende regnskab. Et nyoprettet Public 
service-råd, sammensat efter den professionelle model, skulle herefter gennemgå public service-
regnskaberne og offentliggøre udtalelser herom. Udtalelserne kunne medføre økonomiske 
sanktioner fra Folketinget, hvis de viste, at DR og TV 2 ikke havde opfyldt de programforpligtelser, 
der var i de mediepolitiske aftaler. Public service-kravene omfattede nu ud over de sædvanlige 
lovbestemmelser om kvalitet, alsidighed og mangfoldighed en ganske lang liste med omkring 15 
detaljekrav til TV 2 og DR, jfr. afsnit 20.2.4.1.  
 
Den sidste store lovændring inden for afhandlingens tidsafgrænsning skete i efteråret 2002, hvor 
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik en snæver mediepolitiske aftale. På økonomiområdet 
var der ingen principielle ændringer. De overordnede økonomiske rammer blev lagt fast i flerårige 
medieaftaler, hvorefter økonomistyringen var overladt til institutionerne. Dog skulle ministeren, 
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efter Rigsrevisionen havde revideret regnskaberne, godkende disse, ligesom han til orientering 
skulle have budgetterne tilsendt. Programstyringen var justeret kraftigt. DR’s og TV 2’s centrale 
Programråd blev nedlagt, hvad der også skete for DR’s Amtsprogramråd. TV 2’s regionale 
repræsentantskaber mistede rollen som programråd og skulle herefter alene udpege bestyrelsen. 
Public service-opgaven blev for DR’s, TV 2/Danmarks og de regionale TV 2-stationers 
vedkommende lagt fast i public service-kontrakter for en fireårig periode. Det nyoprettede Radio- 
og tv-nævn, sammensat efter den professionelle ledelsesmodel, skulle årligt analysere public 
service-regnskaberne og afgive en udtalelse om disse til ministeren. Der, hvor indflydelsen fra 
Folketing og minister kom til syne, var i udformningen af kontrakterne. Disses indhold var i forhold 
til programkravene i 1959, 1973, 1986-87 og 1996 nu præciseret og kraftigt udvidet, men set på 
baggrund af bestemmelserne fra 2000-Vedtægterne var der ingen større ændringer. Den betydelige 
kvantitative udvidelse, der var sket i 2000, var det afgørende kvalitative spring. Herefter var evt. 
udvidelser ikke af principiel betydning. Dette viste, at politikere, der ikke længere var i bestyrelser 
og programråd, fortsat ønskede indflydelse på programindholdet via public service-bestemmelser 
og tilknyttede kontrolorganer med professionel ledelse.  
 
Det er ikke ualmindeligt i den offentlige debat at støde på udsagn om, at der var VK-regeringen, der 
indsatte ekstern kontrol med DR og TV 2, og som viste, at politikerne, når de kunne tælle til 90, 
fortsat ville bestemme over DR og TV 2. Men den ovenstående gennemgang viser noget andet. Det 
var SR-regeringen med støtte fra CD og SF, der tog det afgørende skridt, og som endda indføjede 
sanktionsmuligheder i forhold til brud på programforpligtelserne. VK-regeringens Radio- og tv-
nævn rådede ikke over sanktionsmuligheder i forhold til public service-kontrakterne; det var først 
med den Tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed, TV 2/Danmark A/S fik i 
december 2003 som forberedelse til privatiseringen, at sanktioner blev en mulighed. Radio- og tv-
nævnet kunne indstille til ministeren, at denne inddrog sendetilladelsen. Endvidere kunne Nævnet 
pålægge TV 2 en økonomisk bod, hvis udøvelsen af programvirksomheden brød med Tilladelsens 
bestemmelser. Derimod kunne DR ikke pålægges sanktioner. 
 
Set ovenfra viser udviklingen en næsten fuldstændig fjernelse af civilsamfundsrepræsentanter og 
kraftig reduktion af politikere i DR’s og TV 2’s øverste ledelser; kun i DR’s bestyrelse fandtes de 
stadigvæk. Den direkte programledelse fra bestyrelsernes side var afskaffet og erstattet med pålagte 
og detaljerede public service-bestemmelser, fastlagt af Folketing og minister, og hvis overholdelse 
et professionelt Radio- og tv-nævn skulle sikre. Økonomistyringen var reduceret til fastlæggelse af 
statsstøtten i flerårlige medieaftaler, der blev indgået af minister og de mediepolitiske ordførere 
uden om Finansudvalget. Samlet set en bevægelse frem mod den professionelle ledelsesmodel. 
 
Dette er det principielle. Men bagved findes den gustne virkelighed. Man kan nemlig undre sig 
over, at Radio- og tv-nævnet ikke var udstyret med reelle sanktionsmuligheder, der kunne anvendes 
ved kontrollen af programindholdet i public service-medierne. Alsidighed og mangfoldig blev 
aldrig undersøgt, og ingen af de mediepolitiske ordførere eller ministre har beklaget det. Radio- og 
tv-nævnet var nødvendigt for at opfylde Kommissionens krav om tilsyn med opfyldelse af den 
pålagte opgave (jfr. afsnit 16.10.8), men Kommissionen havde også skrevet, at bedømmelse af 
kvalitetsstandarder var et nationalt anliggende. Og en sådan skønsmæssig bedømmelse af 
programindholdet ville danske politikere ikke overlade til et organ, de ikke havde kontrol med. 
Derfor blev de indgreb, der alligevel kan konstateres i den undersøgte periode, brutale og uden for 
de gældende principper om mediernes uafhængighed af politisk kontrol. Jeg sigter til fyringen af 
TV 2’s administrerende direktør Cristina Lage i 2003 og DR’s generaldirektør Christian Nissen i 
2004. 
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25.5. Finansieringsformernes betydning 
Alle medierne har hele perioden igennem været afhængig i deres performance af den måde, de blev 
finansieret på, og af de muligheder, de havde for at ændre på dette. 
 
25.5.1. Dagbladene 
Dagbladene havde fra starten fem finansieringsformer: støtte fra ejerne eller andre tilknyttede 
interessenter, mest fagbevægelsen; indtægter fra reklamesalg; indtægter fra løssalg og salg af 
abonnementer; indtægter fra anden virksomhed; og endelig statsstøtte. Støtten fra ejere m.v. 
forsvandt tidligt, hvilket bidrog og bladenes stigende politiske uafhængighed, dog med 
fagbevægelsens Aktuelt som markant undtagelse. Reklame- og abonnementsindtægter forblev de 
væsentligske, kun sensationsaviserne B. T. og Ekstra Bladet kunne klare sig med løssalg og de 
deraf følgende krav om forsider med kioskbaskere.  Oplagsspiralen favoriserede de store bladhuse, 
men reklamesalgets faldende andel af indtjeningen var et faresignal for bladtypens langsigtede 
økonomi.  Det kan den stigende andel af indtægter fra ’anden virksomhed’ også ses som. 
Bladhusene var så småt i gang med at orientere sig mod andre aktiviteter end traditionelt 
dagbladssalg. Statsstøtten, der gradvist fik større økonomisk betydning, havde i det væsentlige en 
form, der ikke skabte afhængighed i forhold til performance, da den blev tildelt via ’objektive’ 
kriterier. Dertil kom, at brugen af støtten og dens effekt ikke var underlagt ekstern kontrol på grund 
af de dele af statsstøttebestemmelserne, den blev tildelt efter (Artikel 87, stk. 2 og 3, - i modsætning 
til støtte efter Artikel 86, stk. 2). Men momsfritagelsen favoriserede de store blade. 
 
25.5.2. Radio 
Radiomediet havde hele perioden igennem licens som den væsentlige finansieringsform. Salg af 
reklameplads udgjorde blot 15% af radioindtægterne i 2002, og af den samlede reklameomsætning 
tegnede radioreklamen sig for 2%. DR med licens som væsentligste indtægtskilde var helt 
afhængigt af politiske beslutninger, der igennem perioden i stigende omfang blev påvirket af den 
økonomiske helhed i de mediepolitiske aftaler. Disse aftaler fastlagde også indholdet i DR’s 
radioprogrammer. Radioreklame på det landsdækkende niveau var efter auktionen af P5 og P6 
eneste indtægtskilde for de private, men retten til at anvende disse frekvenser til reklamesalg var 
pålagt meget store koncessionsafgifter. Det var klart kontraproduktivt i forhold til ønsket om at 
skabe landsdækkende, private konkurrenter til DR’s radionyheder. 
 
25.5.3. Tv 
Tv-mediet havde tre finansieringsformer. Licens og andre former for statsstøtte, salg af 
reklameplads samt abonnementsbetaling. Statsstøtten blev tildelt som modydelse for levering af et 
aftalt programindhold, og borgernes brug af programmerne var ikke en faktor, der indgik i den 
forbindelse. DR og TV 2, der var de eneste licensmodtagere, kunne derfor tilrettelægge en 
programflade, der som eneste formål havde opfyldelse af det programansvar, de var pålagt. Licens 
var en kopskat på husstande, der betalte det samme uanset brugen af programmerne. I perioden 
udviklede fordelingen af licensen mellem DR og TV 2 sig som det ses i tabel 25.10. 
 
Tabel 25.10. Den %-vise fordeling af licens til DR og TV 2 1989-2002 
 
  1989 1991 1994 1997 2000 2002 
DR  84 92 87 86 85 83     
TV 2  16 8 13 14 14 17 
 
Tabel 25.11. Den %-vise fordeling af seertiden til DR-TV og TV 2 i 1992-2002 
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  1992 1994 1996 1998 2000 2002 
DR  35 30 27 31 32 32      
TV 2  40 41 41 38 36 38  
 
 
På trods af en jævn men svag nedgang fra 1991 beholdt DR i høj grad løvens part af licensen. Hvis 
der i samme periode også havde været en betydelig nedgang i husstandenes brug af DR’s 
programmer og en betydelig stigning i sening af TV 2’s udsendelser, er det ikke sikkert, at det 
politisk set havde været muligt at forsvare DR meget store andel eller størrelsen på den samlede 
licens. DR og TV 2’s konkurrence om licensen måtte derfor føre til en betydelig ensartethed i 
programsammensætningen, hvad der også var indholdet i public service-bestemmelserne. Og her 
var det TV 2, der lagde niveauet på grund af institutionens anden indtægtskilde: salg af 
reklameplads. På det område var TV 2 udsat for en stigende konkurrence: først fra TV3 og lokal-tv, 
siden fra Viasat- og SBS-koncernernes fire tv-kanaler, hvad der pressede TV 2’s programudbud i en 
stadigt mere kommerciel retning. Licens blev på denne måde ikke en uafhængig indtægtskilde, som 
institutionerne kunne anvende, som de ville. Brugen blev spændt ud mellem hensynet til de 
politiske givere af statsstøtte og de private kommercielle aktørers indkomstmuligheder. Hertil kom, 
at de kommercielle aktører i sidste halvdel af perioden kunne tage endnu en indtægtskilde i brug, 
der ikke var mulig for i forhold til DR’s og TV 2’s public service-aktiviteter: abonnementsbetaling. 
Abonnementsbetaling havde store fordele, sammenlignet med salg af reklameplads. 
Reklameindtægter krævede hele tiden store seertal af den rigtige slags, hvad der forudsatte 
populære og målrettede programmer og strategisk programplacering. Abonnementsindtægter var i 
princippet uafhængige af den løbende brug af programmerne. Her var det afgørende, at brugerne 
betalte, ikke at de så tv. Og for at få betaling var det væsentlige at have rådighed over blockbustere 
af alle slags: internationale, populære tv-serier i mange afsnit; nye sensationelle programformater af 
typen Big Brother; store sportsbegivenheder over mange dage som Wimbledon i Tennis, 
fodboldkampe i Serie A, Premier League eller Champions League; stærke one-shots som nationale 
foldboldlandskampe; og endelig egne tv-serier. Alt dette kan ikke fylde en sendeflade ud, men det 
er heller ikke nødvendigt, seerne kan nøjes med at se en lille del af det tilbudte, det centrale er, at de 
betaler. Effekten er til stede på flere niveauer: abonnementsindtægter; prisstigninger på 
programmerne, hvad der udkonkurrerer de nationale public service-institutioner; mulighed for cros-
promotion; stærk kanalidentitet; og reelt et samlet lavt programbudget med deraf følgende pæne 
overskud. 
  
25.5.4. Film 
Filmmediets indtægtskilder var mange og voksende i kraft af flere og flere vinduer: salg af 
producerede film; udleje af film; visning af film i biografen; udlejning af filmen som video; salg af 
filmen som videokassette; salg af filmen til nationale tv-stationer; salg af filmen til udenlandske tv-
stationer. Og endelig statsstøtte. I det undersøgte tidsrum blev forsøg på at afgrænse de forskellige 
indtægtsmuligheder fra hinanden opgivet, og konglomerater med både horisontale og vertikale 
kædedannelser blev resultatet. De senest tilkomne indtægtskilder efter biografvinduet forudsatte 
imidlertid økonomisk tålmodighed, da indtægterne herfra kom adskillige år efter filmpremieren og 
udbetaling af statsstøtten. Resultatet blev, at store kapitalstærke virksomheder fik en større og større 
andel af branchens samlede indtægter, og at kun én stor spiller blev resultatet:  det Egmont-ejede 
selskab Nordisk Film, der kontrollerede alle del af filmverdenen. I perioden udviklede statsstøtten 
sig betydeligt, især efter at DR og TV 2 efter eget ønske, men kraftig tilskyndet af mediepolitikerne 
og sidenhen med påbud, gik ind med væsentlige investeringer i filmproduktion. Det pressede 
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filmene i en mere og mere midtsøgende og populær retning. Filmens status som kunstform 
svækkedes. 
 
25.6. Positioner og relationer in toto 
Civilsamfundets repræsentanter blev gradvist færre i de statslige medier for til sidst helt at 
forsvinde. Politikerne gled også ud, bortset fra deres fortsatte tilstedeværelse i det største mediehus 
af alle: DR. Forsøg på at styre medieindholdet via detaljerede kontrakter og tilladelser var ikke 
succesfulde, da det tilsynsførende og ressourcesvage Radio- og tv-nævns opgave var uklar og 
sanktionsmulighederne enten ikke til stede eller umulige at anvende. Det statslige pressenævn var 
tandløst. Den relativt faldende statsstøtte begrænsede også indflydelsen fra den politiske del af 
statsapparatet, mens EU’s statsstøtteregler omvendt sikrede konkurrenter til statsmedierne 
obstruktionsmuligheder, der blev anvendt. Markedet fik i det hele taget stigende indflydelse både på 
den økonomiske side af driften af alle medier og på den stadigt svagere mulighed for ledelsernes 
evne til suverænt og på grundlag af ideologiske motiver at fastlægge medieindholdet. Medierne var 
blevet mere markedsafhængige. 
 
25.7. Journalistisk professionalisme 
Den journalistiske professionalisme udviklede sig voldsomt i den undersøgte periode, 1959-2005. I 
starten fandtes den nærmest ikke. Journalisterne havde ingen fagforening, ingen overenskomster, 
ingen tillidsmandsordning, ingen strejkeret, ingen uddannelse og ingen faglige normer, og de var 
udelukkende beskæftiget på dagbladene. Dette blev gradvist ændret igennem 1960erne og starten af 
1970erne. Omkring 1975 var alt på plads: ét stærkt journalistforbund med overenskomster, 
tillidsmænd og strejkeret. En firårig uddannelse, som forbundet havde stor indflydelse på. Og et 
fagligt normsystem med uformelle men stærke etiske og genremæssige regelsæt samt egne 
prisuddelinger. Journalister var nu beskæftiget i næsten alle medietyper – dagblade, radio og tv, og 
antallet af arbejdspladser var steget dramatisk. Det samme var lønnen. Den journalistiske 
selvstændighed i forhold til medieledelserne var stor med forholdene i Danmarks Radio som 
kulmination. Dertil kom et stort engagement og selvforpligtelse i hensynet til offentligheden og den 
demokratiske konstitution, der førte til ønske om presseråd med afgørende journalistisk indflydelse 
og beføjelser til at beskæftige sig med alle pressens forhold fra ejerskab til opfyldelse af 
demokratiske funktioner. Sidste halvdel af 70erne og første halvdel af 1980erne var, målt efter disse 
kriterier, præget af en høj professionalisme og en tilsvarende stor indflydelse på mediernes indhold. 
Men gradvist ændrede det sig af flere årsager. Journalistforbundet voksede i kraft af inddragelse af 
stadigt flere jobfunktioner, hvoraf flere lå på kanten af traditionelt journalistisk virke, nogle var 
endda nærmest det modsatte. Det skabte vanskelighed for at opretholde en faglig linje, der lå ud 
over traditionel sikring af løn- og arbejdsvilkår. Ansættelsesforholdene ændrede sig fra midten af 
90erne med stadigt flere ansatte på midlertidige kontrakter eller i freelance-job. Strejkevåbnet 
mistede sin betydning. Dertil kom den almindelige styrkelse overalt i erhvervslivet af ledelsernes 
magt samt den samtidige politiske højredrejning, der generelt svækkede de faglige organisationers 
legitimitet. Resultatet omkring årtusindskiftet var journalister med svagt fagligt engagement ud over 
løn- og arbejdsvilkår, og som arbejdede professionelt inden for alle medietyper og genrer. 
Forpligtelsen på offentligheden var væk til fordel for en sikker og omkostningseffektiv udførelse af 
ledelsens ønsker. Den journalistiske selvstændighed var afgørende svækket, medieledelserne magt 
styrket. 
 
25.8. Statens rolle 
Det handler om ejerskab af medier, finansiering samt regulering af disse. 
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25.8.1. Ejerskab 
Statens helt dominerende position som ejer af radio og tv var næsten uændret igennem perioden. 
Staten ejede i 1964 tre radiokanaler; i 2005 var det fire analoge radiokanaler og et større antal 
digitale i DAB-systemet.  Der havde aldrig været landsdækkende konkurrenter, de to nye private 
kanaler, P5 og P6, var dækningsmæssigt begrænset og økonomisk meget svage. På tv-området var 
statens enerådende position forsvundet i kraft af betydelig konkurrence fra udenlandske, 
kommercielle satellitkanaler, der havde tilpasset sig med dansksproget indhold og i begrænset 
omfang også danskproducerede udsendelser. Men staten rådede nu over fem tv-kanaler, DR 1, DR 
2, TV 2, Zulu og Charlie og sad på 70 % af seningen. Kun på teleområdet var statens indflydelse 
svundet ind med salget af TeleDanmark inkl. det rå kobber og de tilhørende digitale 
transmissionsmuligheder. Kun via DR og TV 2’s fælles indsats var ejerskab af de terrestriske 
sendernet igen på statens hænder. 
 
25.8.2.Finansiering 
Statens finansiering af mediesystemet var faldet fra 40% i 1986 til 26% i 2002, mens dens andel af 
udgifter til dagbladsriften og filmfinansieringen i samme periode var steget fra henholdsvis 13 til 
18% og fra 56 til 64%. For de rent privatejede medier fik staten således stigende betydning, mens 
der var omvendt var tale om en væsentlig svækkelse på tv-området. Men alle medier med 
lokalisering i Danmark – bortset fra TvDanmark 2 - modtog statsstøtte, således som det havde været 
tilfældet hele perioden igennem. 
 
25.8.3. Regulering 
Statens regulering af mediesystemet havde forskubbet sig fra direkte ejerkontrol, lovmæssige påbud 
og forbud til rammebestemmelser, der kontrollederes mere eller mindre effektivt af nye statslige 
reguleringsinstitutioner med ledelser efter den professionelle model: Pressenævnet, Telestyrelsen, 
Radio- og tv-nævnet, Konkurrencestyrelsen. Den direkte politiske, ideologiske regulering var 
svækket til fordel for saglige og tilstræbt objektive kriterier. 
 
25.8.4. Staten in toto 
Statens roller i mediesystemet både inden for som driftsherre og uden for som finansier og regulator 
var principielt de samme i 2002 som i 1986, hvor mediesystemet havde fundet sin foreløbigt 
endelige skikkelse. De store forandringer var sket i perioden 1959-1986, alle senere udviklingen var 
småjusteringer. Selv VK-regeringens ønske om og bestræbelser på at skabe “en robust privat, 
kommerciel mediesektor” havde ikke ført til nævneværdige forskydninger. Mediesystemets 
positioner med deres mange interne gensidige forbindelser havde vist sig stabile og svagt 
modtagelige for ændringer. 
 
25.9. Domstolens usikkerhed angående tjenester af almindlig økonomisk interesse 
En del af mediesystemets regulering skete via EU-systemets regler om statsstøtte til medierne, og 
den vigtigste af disse er bestemmelserne om finansiering af tjenester af almindelig økonomisk 
interesse, og herunder som et specialområde public service broadcasting. Statsstøttebestemmelserne 
har i den undersøgte periode imidlertid været udsat for betydelige ændringer i fortolkningen, både 
som den løbende er formuleret af EF-Domstolen i dens domme og anvendt af Kommissionen i dens 
Beslutninger og Meddelelser. I forhold til danske myndigheders implementering af bestemmelserne 
er det afgørende at være opmærksom på, at reglerne skal forstås og bruges således, som de er på 
tidspunktet for deres endelige anvendelse, og ikke på det tidspunkt, hvor de blev del af Traktaten. 
Hvis Domstolen derfor justerer sin fortolkning af, hvad der skal forstås ved statsstøtte, vil det 
betyde, at danske mediers relation i forhold hertil også ændres.  
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To regelsæt er afgørende for TV 2-historien, det ene omhandler de materielle forhold og angår 
definitionen af forenelig statsstøtte. Den andet er knyttet til de processuelle bestemmelser og 
vedrører definitionen af lovlig statsstøtte. 
 
Og set fra de danske myndigheders side har de nævnte forskydninger i tolkningen vanskeliggjort en 
korrekt anvendelse. 
 
25.9.1. Støtte eller kompensation 
Først det materielle. For at en statslig finansiering indeholder statsstøtte, er det en absolut 
betingelse, at finansieringen give modtagen en fordel, som andre erhvervsdrivende ikke får, og som 
letter modtageren for nogle af de byrder, som almindelig virksomhedsdrift medfører. Der er et 
almindelig forbud mod at levere statsstøtte til virksomheder i Fællesmarkedet, men forbuddet er 
ikke absolut, idet der findes undtagelser. For at få en undtagelse sat i kraft, hvorved støtten bliver 
forenelig, skal Kommissionen havde godkendt det i en endelig Beslutning. Foreligger 
Kommissionens godkendelse ikke, må støttordningen ikke sættes i værk. 
 
Tjenester af almindelig økonomisk interesse pålægges virksomheder enten ved lov eller andre 
officielle retshandlinger og gennem udbud. Der foreligger derfor en form for aftale, der har to parter 
med forskellige forpligtelser. På den ene side skal staten stille ressourcer til rådighed, der muliggør 
levering af en defineret tjeneste, på den anden side skal ressourcemodtageren levere den ønskede 
tjeneste. Altså en tjenesteleverance og en godtgørelse. Uden aftalen ville virksomheden ikke levere 
tjenesten, og uden tjenesteleveringen ville den ikke få godtgørelsen. Kommissionens opgave er at 
afveje den samfundsmæssige berigelse, tjenesten medfører, mod den forvridning af konkurrencen, 
som den statslige finansiering udgør. Hvis Kommissionen skønner via en udførlig begrundelse, at 
forvridningen ikke er så stor, at den er i modsætning til Fællesskabets interesse, og at tjenesten 
opfylden en af Fælleskabets målsætninger, skal den bestemme, at den statslige finansiering er 
forenelig. Ellers er den uforenelig. 
 
Det er imidlertid vanskeligt at afgøre, om tjenesteleverandøren faktisk har en fordel ved at modtage 
en statslig ydelse, der nøje svarer til de udgifter, levering af tjenesten medfører. Når hele processen 
er afsluttet, opgaven løst tilfredsstillende og den statslige ydelse leveret, står virksomheden tilbage 
uden nogle ekstra ressourcer, set i forhold til udgangsposition. Har virksomheden da haft en fordel 
ved processen? Eller var der blot tale om en modydelse, som det er tilfældet i en almindelig handel? 
 
I 1985 dømte EF-Domstolen, at en godtgørelse, som staten gav en tjenesteleverandør af en service 
af almindelig økonomisk interesse, ikke var statsstøtte, men netop en art modydelse. Det var 
retstilstanden, da TV 2-loven blev vedtaget. Da der ikke var tale om statsstøtte, var det ikke 
nødvendigt at bede Kommissionen om en forenelighedsbeslutning. 
 
I 1994 ændrede Domstolen på sin tolkning. Nu mente den, at en statslig ydelse for levering af en 
tjeneste af almindelig økonomisk interesse var statsstøtte, men at denne kunne være forenelig efter 
særlige betingelser, som Kommissionens skulle undersøge opfyldelsen af. 
 
Det ser ikke ud til, at denne dom fik megen opmærksomhed i Medlemsstaterne, og heller ikke 
Kommissionen synes at have opdaget den på tidspunktet for afsigelsen. Men i 1997 dømte Retten i 
Første Instans i en ny sag, at en statslig finansiering af en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse var statsstøtte, der dog kunne være forenelig. Nu var der altså to domme, og den sidste 
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havde endda tydeligt refereret til den første. Flere Medlemsstater blev oprørte over denne tolknings 
mulige indflydelse på finansieringen af og indholdet i deres gamle nationale public service-
broadcastere, og de fik derfor i den efterfølgende Traktatjustering indføjet en Protokol, der fastlagde 
Medlemsstaternes ret til selv at definere, organisere og finansiere public service broadcasting. MEN 
– under den betingelse, at finansieringen ikke var i modstrid med Fællesskabets interesse. Og noget 
sådant kan kun komme i betragtning, hvis der er tale om statsstøtte. 
 
Denne tolkning af statsstøttebestemmelserne, der altså var igangsat i 1994, holdt sig uændret frem 
til 2001. På det tidspunkt dømte EF-Domstolen, at en statslig finansiering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse kunne være en modydelse, der ikke faldt ind under 
statsstøttebegrebet. Spørgsmålet om forenelighed var da ikke til stede, Kommissionen skulle ikke 
give nogen forenelighedserklæring og derfor heller ikke orienteres om ordningen. 
 
Denne tolkning, der var en tilbagevending til situationen i 1985, holdt dog ikke længe. Allerede i 
sommeren 2003 kom Domstolen med en ny dom, der ændrede på tolkningen af 
statsstøttebestemmelsen. Nu blev status, at der kun i helt særlige tilfælde kunne være tale om, at en 
statslig finansiering ikke udgjorde statsstøtte. Og betingelserne herfor var så stramme, at de ikke 
kunne opfyldes, hvis staten ønskede at finansiere levering af public service broadcasting. Reelt var 
tolkningen derfor tilbage til den situation, der her fandtes i tidrummet 1994-2001. Statslig 
finansiering var statsstøtte. 
 
25.9.2. Notifikation og ulovlighed 
Dernæst det processuelle. Hvis der er tale om en støtteordning, skal Kommissionen ubetinget 
notificeres om ordningen, og den skal beslutte, at den er forenelig, før den må sættes i værk. Sker 
dette ikke, er ordningen ulovlig. 
 
Konsekvenserne af ulovlighed har ikke været tydelige hele perioden igennem. I 1973, lige efter 
Danmark blev medlem af Fællesskabet, dømte EF-Domstolen, at forbuddet imod at igangsætte en 
støtteordning uden Kommissionens forenelighedserklæring har direkte virkning, og at forbuddet 
forpligter de nationale retter til at anvende det, uden at man heroverfor kan påberåbe sig nogen 
national bestemmelse. Det påhviler endvidere den interne retsorden i hver enkelt Medlemsstat at 
vedtage retsregler med henblik på opnåelse af dette mål, nemlig at der ikke udbetales støtte, der 
ikke er godkendt af Kommissionen. Men hvad betyder det? Og hvad er konsekvensen for en 
støttemodtager, hvis der ikke er vedtaget nationale retsregler? Og kan en evt. ulovlighed alene 
sanktioneres på nationalt plan? Tilsyneladende kunne Kommissionen det også, idet Domstolen i en 
næsten samtidig dom udtalte, at Kommissionen, når den konstaterer, at en støtte er blevet indført 
uden dens godkendelse, og navnlig når den finder, at denne støtte er uforenelig, skal kunne træffe 
beslutning om, at Medlemsstat bør ophæve eller ændre støtten. Kommissionen skal altså kunne det, 
men var den forpligtet til at gøre det? 
 
Kommissionen sendte de kommende år en lang række breve og Meddelelser til Medlemsstaterne, 
hvori den indskærpede notifikationspligten, og den truede med at benytte alle til rådighed stående 
midler til at sikre, at Medlemsstaternes forpligtelser til at notificere nye støtteordninger blev 
overholdt. Men i mange år skete der intet. Kommissionens første Beslutning om, at Medlemsstaten 
skulle tilbagebetale ulovlig støtte, der også var uforenelig, kom først i 1982. Men hvad nu, hvis 
støtten var forenelig, men ulovlig. Hvad skulle der så ske, og hvem skulle sanktionere? Det ser ud 
til, at det først – inden for afhandlingens tidsafgrænsning – blev lagt fast i 1996. Her dømte 
Domstolen, at når det er fastslået, at en støtte er tildelt uden Kommissionens forudgående 
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forenelighedserklæring, er de nationale retter forpligtet til at sikre, at støtten tilbagebetales i 
overensstemmelse med nationale processuelle bestemmelser, med mindre tilbagebetaling på grund 
af ekstraordinære omstændigheder ikke er hensigtsmæssig. Ulovlighed skal altså sanktioneres ved 
de nationale retter, uforenelighed tager Kommissionen sig af. Men det var først i 1996, at dette blev 
tydeliggjort for Medlemsstaterne. 
 
25.10. Kommissionens tøven og usikkerhed 
Danmark blev som bekendt medlem af Fællesskabet i 1973. I ganske mange år derefter forholdt 
Kommissionens sig ikke til public service broadcasting. Det var heller ikke den, der tog initiativ til 
at få undersøgt, om Medlemsstaternes omfattende finansiering heraf var i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne. En Kommissær har senere udtalt, at Kommissionen var usikker på, om den 
overhovedet havde bemyndigelse til at beskæftige sig med emnet. Men i starten af 1990erne sendte 
de nye, kommercielle og private tv-stationer en række klager til Kommissionen over, at 
Medlemsstaterne ydede uforenelig og ulovlig statsstøtte til deres public service-stationer. 
Kommissionen forsøgte at undlade at tage stilling til klagerne, hvad der udløste række sager ved 
Retten i Første Instans, hvor Kommissionen tre gange blev dømt for nøl. Kommissionen blev 
endvidere dombarderet af medlemmer af Europa-Parlamentet med spørgsmål om, hvorfor den ikke 
gjorde noget. Den måtte derfor indlede undersøgelser af den påståede statsstøtte. I 1995 førte det til, 
at den udformede et arbejdspapir, hvori den skrev, at den ikke ville anse statslig finansiering for 
støtte, hvis denne nøje svarede til de ekstra omkostninger, virksomheden var påført som følge at en 
forpligtelse til at levere public service broadcasting. Imidlertid tilføjede den, at en beregning var 
meget vanskelig, ja nærmest umulig. Kommissionen ville derfor i stedet anse en statslig 
finansiering for forenelig statsstøtte. Og hvad skulle Medlemsstaterne mene om det? Var det støtte 
eller kompensation? Var det kun “de ekstra omkostninger” der var støtte? Og hvordan afgjorde 
man, hvad de ekstra omkostninger var? Kunne man ikke anføre, at alle udgifter til levering af public 
service broadcasting var “ekstra”? Og kunne det hele derfor godkendes? 
 
Kommissionen gav tilsyneladende et svar, idet den i sin første Beslutning om public service 
brodcasting i en portugisisk sag udpegede en række særlige opgaver, som den nationale broadcaster 
havde, og som den ikke modtog mere for i statslig finansiering, end det kostede at løse dem. Der var 
derfor ikke tale om statsstøtte, men om en quid pro quo, altså en modydelse. Det uklare i denne 
Beslutning var imidlertid, at de opgaver, der blev inddraget i analysen, i de fleste tilfælde næppe 
kunne betragtes som public service broadcasting, og at det centrale – finansiering af levering af et 
alsidigt og mangfoldigt programudbud af kvalitet – ikke blev undersøgt. Beslutningen blev truffet i 
1996, men allerede i 1994 havde Domstolen afgjort, at statslig finansiering af en tjeneste af 
almindelig økonomisk interesse var statsstøtte. Kommissionens Beslutning var altså i modstrid med 
Domstolens tolkning af statsstøttereglerne. 
 
Som nævnt ovenfor gentog Retten i Første Instans i 1997 Domstolens 1994-tolkning af 
statsstøttebestemmelserne, og det førte til vedtagelse af Amsterdam-Traktatens Protokol om public 
service broadcasting. På trods af denne Protokols udtrykkelige fremhævelse af Medlemsstaternes 
ret til at definere og tilrettelægge deres nationale public service broadcsting, forsøgte 
Kommissionen i et Diskussionspapir fra 1998 at tiltage sig retten til i detaljer at forholde sig til 
definition af opgaven. Det medførte en kraftig reprimande fra Ministerrådet i 1999, hvorefter 
Kommissionen rettede ind. Den traf derefter hurtigt to Beslutninger om statsstøtte til tyske og 
britiske public service-kanaler, som den fandt forenelig. Og i forlængelse heraf udarbejdede den en 
Meddelelse om, hvordan den i fremtiden ville analysere statsstøtte til public service broadcasting. 
Men næppe var Meddelelsen offentliggjort, før Domstolen ændrede sin tolkning af den statslige 
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finansiering af tjenester af almindelig økonomisk interesse, som den nu fandt udgjorde 
kompensation, og ikke statsstøtte, hvis den statslige finansiering svarede til de udgifter, der medgik 
til levering af tjenesten. Kommissionen blev nærmest lammet, og i godt et års tid opgav den at 
udarbejde generelle dokumenter om tjenester af almindelig økonomisk interesse. Den traf i 
mellemtiden en Beslutning om en belgisk finansieringsordning, som den fandt udgjorde statsstøtte 
på trods af Domstolens seneste dom om, at det var kompensationsbetragtningen, der var gældende.  
Endelig i 2003 kom Altmark-dommen, der herefter blev grundlaget for de Beslutninger, 
Kommissionen de efterfølgende år traf om statsstøtte til public service broadcasting. 
 
25.11. De danske myndigheders reaktioner 
Danmark notificerede ikke den statslige finansiering af TV 2 i 1986, og det skete heller ikke de 
følgende år, hvad der i 2004 førte til, at Kommissionen erklærede støtten for ulovlig og krævede 
den uforenelige del heraf betalt tilbage. 
 
På baggrund af den usikkerhed, de forandringer, den tvivl, det nøl og de selvmodsigende 
Beslutninger, som EF-Domstolen og EU-Kommissionen havde ansvar for i den undersøgte periode, 
kunne man måske med en vis ret hævde, at de danske myndigheder var i en undskyldelig 
retsvildfarelse, når de ikke på noget tidspunkt notificerede TV 2-ordningen. Det har både 
Kongeriget Danmark og TV 2/Danmark A/S faktisk gjort gældende i de sager om betaling af 
ulovlighedsrenter og erstatning, der i 2018 blev genåbnet ved Østre Landsret. 
 
Fra TV 2-loven blev vedtaget og frem til EF-Domstolens 1994-dom, var statslig finansiering af 
tjenester af almindelig økonomisk interesse ikke statsstøtte. I samme periode havde Kommissionen 
ikke truffet nogen beslutninger om PSB. De danske myndigheder havde ingen grund til at bekymre 
sig om TV 2 i et EU-perspektiv. Kommissionens Arbejdspapir fra 1995 og dens Beslutning i 1996 i 
den portugisiske sag skabte heller ikke grundlag for at tvivle på lovligheden af den danske ordning. 
 
Men i 1997 må situationen siges definitivt at have ændret sig. FFSA-dommen fra Retten i Første 
Instans, der henviste til Domstolens 1994-dom med statsstøttebetragtningen, skabte nervøsitet hos 
en række Medlemsstater, og op til Amsterdam-Traktaten igangsatte de et stort arbejde for at skabe 
sikkerhed for, at deres finansiering af de nationale radiofonier var i overensstemmelse med EU-
retten. Der var tydelige forsøg på at få en sådan finansiering fritaget fra statsstøtteforbuddet, men 
det endte med Protokollen, der godt nok gav Medlemsstaterne nogle rettigheder, men som 
opretholdt statsstøttebetragtningen og dermed Kommissionens undersøgelsesret og 
Medlemsstaternes notifikationsforpligtelse. Denne retstilstand fortsatte uanfægtet frem til november 
2001, og i denne periode kunne de danske myndigheder ikke finde noget grundlag hos Domstolen, 
Retten eller Kommissionen til ikke at notificere TV 2-ordningen. Først fra november 2001 med 
Ferring-dommen kom et sådant grundlag. Hvis den danske finansiering af TV 2 havde begrænset 
sig til alene at dække de nødvendige omkostninger til at levere public service broadcasting, ville TV 
2-ordningen på dette tidspunkt ikke have udgjort ulovlig statsstøtte, men kompensation. Ikke at 
foretage nogen notifikation ville da have været i overensstemmelse med EU-retten. Da 
Kommissionen imidlertid i juni 2002 henvendte sig til Danmark angående TV 2-ordningen, mente 
den at kunne dokumentere en betydelig overkompensation, hvorfor der ville være tale om 
statsstøtte. Altmark-dommen fra 2003 ændrede ikke på dette, og TV 2-ordningen endte derfor med i 
2004 at blive erklæret for ulovlig. 
 
25.10. Kontakter mellem Danmark og EU-Kommissionen på medieområdet 
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I Indledningen til denne afhandling blev det anført, at det først var med Kommissionens 2004-
Beslutning om TV 2’s pligt til at tilbagebetale en støtte på samlet set en god milliard kroner, at 
danske myndigheder tog EU’s betydning for statsstøtte til medierne alvorligt. Tidligere var det 
bagatelliseret, og i perioden fra TV 2-lovens vedtagelse frem til 2004-Beslutningen blev 
problematikken kun sjældent omtale i medierne. 
 
Det spørgsmål melder sig da, hvilket omfang myndighedernes kontakt med Kommissionen havde 
haft. Var den så sparsom, som det fra offentlighedens synsfelt så ud, og som har været den 
almindlige opfattelse?  
 
Svaret er nej, der har hele perioden igennem været tæt kontakt mellem de danske myndigheder og 
Kommissionen. 
 
Forbindelsen startede allerede før Danmark trådte ind i Fælleskabet, idet Folketinget og regeringen i 
1972 ændrede den danske filmlov, så den kunne være i overensstemmelse med EF’s 
statsstøttebestemmelser. Det mente Kommissionen imidlertid ikke, den var, og i 1979 sendte den en 
Åbningsskrivelse til Danmark, der markerede, at den ville igangsætte en traktatbrudssag mod 
Danmarks filmstøtteordning. De næste ti år var der løbende kontakt i denne statsstøttesag mellem 
parterne; Danmark notificerede filmstøtten to gange til Kommissionen; Kommissionen forbød 
udtrykkelig Danmark at udbetale filmstøtten; men Danmark fortsatte, uden at oplyse det til 
folketinget; og først i 1989 kom endelig Kommissionens godkendelse, der sluttede sagen. 
 
I den mellemliggende periode havde Kommissionen fremlagt forslag til et Direktiv om fjernsyn 
uden grænser, og danske myndigheder havde løbende deltaget i drøftelserne med Kommissionen og 
i de møder i Ministerrådet, hvor sagen var på dagsordenen. Da den endelige afstemning kom i 1989, 
stemte Danmark imod direktivet og undlod at implementere det. I forlængelse heraf igangsatte 
danske myndigheder et arbejde for at få en kulturundtagelse i den Traktatændring, der var under 
forberedelse. Kulturministeriet oprettede i 1989 et særligt kontor ved EU-hovedkvarteret, og 
påbegyndte et lobbyarbejde, der var medvirkende til, at Maastricht-Traktaten, der blev vedtaget i 
1992, faktisk indeholdt en kulturbestemmelse, der kunne friholde kulturstøtte fra 
statsstøtteforbuddet. Dette var den danske udenrigsminister meget begejstret for. Og som en udløber 
at dette, implementerede Danmark TV-Direktivet i 1992 efter igen at have modtaget en 
Åbningsskrivelse. 
 
Maastricht-Traktatens kulturbestemmelse førte til, at Kommissionen i foråret 1995 tilsendte alle 
Medlemsstater, herunder også Danmark, et Arbejdspapir om statsstøttereglernes anvendelse på 
kultur i almindelighed og på public service broadcassting i særdeleshed.  Medlemsstaterne blev 
indkaldt til drøftelse af dokumentet, og mødet fandt sted med Danmarks deltagelse i juni 1995. 
Arbejdspapiret blev herefter i 1996 inddraget i Kammeradvokatens rådgivning om planer for at 
omdanne TV 2 til et aktieselskab. Samme år sendte Danmarks Faste Repræsentation i Bruxelles 
dokumenter til embedsmændene om forholdet mellem licens og statsstøttereglerne. I 1997 var 
Danmark med i planlægning af Amsterdam-konferencen, og herunder er det ikke sandsynligt, at de 
danske delegater ikke bidrog til udformning af Protokollen om public service broadcasting, men 
dokumenter herom kan ikke findes i arkiverne. Umiddelbart efter Traktatens vedtagelse rejste 
danske embedsmænd til Kommissionen for at få råd om statsstøtteforholdene ved TV 2’s eventuelle 
omdannelse til aktieselskab. I 1998 var Danmark med i drøftelserne om Kommissionens 
Diskussionspapir om statsstøtte til PSB, og umiddelbart derefter bidrog den danske Kulturminister 
og departementschefen til udarbejdet af den reprimande, Ministerrådet for kultur og audiovisuelle 
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spørgsmål gav Kommissionen. Reprimanden blev i starten af 1999 gentaget af 
Udenrigsministerrådet. I 2000 begyndte Kommissionen at forberede en Meddelelse om statsstøtte 
til public service broadcasting, og danske myndigheder modtog materiale og deltog herefter i de 
mange møder, der førte frem til vedtagelsen i efteråret 2001. Og i 2002 kom Kommissionens 
henvendelse om TV 2-sagen. 
 
Ved siden af disse kontakter havde Ministerrådet for Kultur og audiovisuelle spørgsmål hele 
perioden igennem jævnlige uformelle og formelle møder et par gange årligt med dansk deltagelse 
på højeste niveau. 
 
Der har således være en tæt og løbende kontakt i hele perioden mellem danske myndigheder, det 
politiske system og Kommissionen om kulturelle spørgsmål, herunder om finansiering af public 
service broadcasting.  
 
Uvidenhed om Kommissionens holdning kan derfor næppe begrunde, at Danmark undlod at 
notificere TV 2-ordningen. 
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Kapitel 26. Hvilket mediesystem?  Hvilken ytringsfrihed? 
 
I dette afsluttende kapitel undersøges to spørgsmål: 1) Hvilken af Hallin & Mancinis tre modeller 
for mediesystemet kan det danske anno 2002 bedst indplaceres i?  2) Hvilken af de to normative 
modeller for forholdet mellem demokrati og ytringsfrihed, der blev langt frem i afsnit 0.10, 
stemmer bedst med forholdene i Danmark anno 2002? 
 
26.1. De tre modeller for mediesystemet 
Hallin & Mancinis formål med at opstille de tre modeller (jfr. afsnit 0.1) var at beskrive relationerne 
mellem et lands mediesystem og dets politiske system. Som grundlag herfor havde de valgt fire 
analytiske dimensioner for mediesystemerne og fem for de politiske systemer. Den kontekst, de 
havde interesse for, var den politiske, og det er grunden til udvalget af de mediesystemiske 
dimensioner. Disse er  
 
1. Udviklingsgraden i massepressen 
2. Graden af politisk parallelisme 
3. Niveauet af journalistisk professionalisme 
4. Omfanget og måden, hvorpå det politiske system intervenerer i mediesystemet. 
 
De politiske systemer beskriver de ud fra følgene dimensioner 
 
1. Statens opgaver og måden, den regulerer på 
2. Karakteren af det formelle politiske system 
3. Interessegruppernes rolle og inddragelse i de politiske strukturer 
4. Graden af respekt for rationelt-legale autoriteter 
5. Omfanget og dybden i forskellen mellem de politiske holdninger til samfundssystemet. 
 
Som kort fortalt i afsnit 0.4 er der almindelig enighed om, at der i det undersøgt tidsrum ikke er sket 
væsentlige ændringer i det danske politiske system, og årsagerne til eventuelle forskydninger i 
mediesystemet skal derfor findes i systemet selv og dets økonomiske, teknologiske og kulturelle 
kontekst (jfr. afsnit 0.3). 
 
De tre modeller for mediesystemerne var Den polariserede Model, Den korporative Model og Den 
liberal Model. De blev defineret via graduering af de fire mediesystemiske dimensioner: 
 
Figur 0.3: De mediesystemiske dimensioner i de tre modeller 
 
    Den  Den  Den 
    polariserede korporative  liberale 
 
Udvikling af massepresse  lav  høj  høj 
Politisk parallelisme  høj  høj  lav 
Professionalisering  lav  høj  høj 
Statens intervention  høj  høj  lav 
 
Danmark og de øvrige nordiske lande indplaceres traditionelt i Den korporative Model. 
 
Som omtalt i afsnit 0.8 er der fremført en del kritik af gradueringerne, der kan forekomme intuitive, 
impressionistiske og vanskelige at verificere. At der kun er to muligheder i alle dimensioner, fører 
til alt for absolutte bestemmelser. Enten er status “høj” eller “lav”. Hallin &Mancini har forsvaret 
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sig med, at det afgørende ikke er modellernes empiriske præcision, men deres heuristiske kraft. Er 
deres karakter af idealtyper brugbare som måleinstrumenter i den historiske analyse? Det er da det, 
der skal undersøges i det følgende. 
 
26.1.1. Mediemarkederne 
For Hallin & Mancini er det her det centrale, hvilken størrelse dagbladsmarkedet har, og hvilke 
typer aviser, der findes. Er der en massepresse, dvs. læses dagblade af hele befolkningen, findes der 
en elitepresse og en populærpresse? Omkring 1960 læste 90% af befolkningen i Danmark dagligt en 
avis, og forholdet mellem oplag og husstande var 1,0. I 2002 var læsningen reduceret til 71% af 
befolkningen og forholdstallet var 0,56. Altså en kraftig reduktion af læsningen og oplagstal i 
forhold til antal husstande. Er dette nok til at justere dimensionen fra “høj” til “lav”? Set med Hallin 
& Mancinis briller vil svaret være nej, idet de med den lave karakteristik ville sigte imod 
dagbladslæsningen i Sydeuropa. Desuden fandtes der i Danmark både en elitepresse, en 
sensationspresse og lokale dagblade på begge tidspunkter. Dagbladenes samlede relative 
økonomiske styrke var ikke svækket, de stod i 2002 stadigvæk for næsten 2/3 af alle udgifter, tv-
mediet var kun vokset fra 12 til 28%.  
 
26.1.2. Politisk parallelisme 
Forbindelserne mellem de politiske partier, fagforeningerne og medierne var stærk i 1965. Ifølge 
egne oplysninger var 92% af oplaget tilknyttet politiske partier, i 2002 var det 16%. Hvis man måler 
på indholdets sammensætning i forhold til brede ideologiske pejlemærker, vil der være en klar 
overensstemmelse for næsten alle blade i 1965, mens der i 2002, hvor ingen dagblade stod til 
venstre for midten, mens halvdelen af befolkningen hjorde det, ikke vil være en sådan 
overensstemmelse. Modellen for ledelse af public service-institutionerne er i samme periode ændret 
fra den proportionelle repræsentationsmodel til den professionelle model. Samlet set en ændring fra 
“høj” til “lav”. 
 
26.1.3. Journalistisk professionalisme 
I 1960 eksisterende der ingen journalistisk professionalisme i Danmark, uanset hvordan man 
definerer den. I 2002 var den høj, målt ud fra faglige normer, etisk standart, effektivitet og 
fleksibilitet. Altså en klar ændring fra “lav” til “høj”. 
 
26.1.4. Statens rolle 
Statens tre rolle var grundlæggende ikke ændret. Den stod stærkt som ejer af radio og tv, svagt i 
forhold til dagblade. Den økonomiske tilskud til medierne var kun faldet fra 31% af udgifterne i 
1965 til 26% i 2002. Dens reguleringsmæssige indsats havde ændret sig fra direkte forbud og påbud 
til rammestyring via statslige reguleringsinstanser med professionel ledelse. Altså ingen ændring i 
karakteristikken som “høj”. 
 
26.1.5. Ca. 1960 til 2002 
 Det giver disse to modeller af situationen i 1960 og 2002 
 
    1960  2002 
Udvikling af massepresse  høj  høj 
Politisk parallelisme  høj  lav 
Professionalisering  lav  høj 
Statens intervention  høj  høj 
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Som det ses, passer ingen af modeller med de tre idealtyper, Hallin & Mancini har opstillet. I 
forhold til den gradvise tilnærmelse til Den liberale Model, som de antydede ville være tilfældet, er 
det afgørende, at staten i Danmark igennem hele perioden har en stærk indflydelse på 
mediesystemet. Der sker en tilnærmelse i politisk parallelisme, og den journalistiske 
professionalisering udvikler sig også mod Den liberale Model, og når dette stade omkring 1980. I 
forhold til Den polariserede Model er ligheder i 2002 næsten ikke til stede. Kun staten har samme 
rolle i de to modeller. Og set i forhold til Den korporative Model, som Danmark ifølge traditionen 
skulle være et eksempel på, mangler den journalistiske professionalisme i 1960 og den politiske 
parallelisme, som de definerer den, i 2002. Modellerne har været anvendelige som pejlemærker, 
skønt de ikke svarede til de empiriske forhold. 
 
26.2. Demokrati og ytringsfrihed 
I afsnit 0.10 blev der opstillet to demokratimodeller, den liberale model og den republikanske. I 
forhold til ytringsfrihedens rolle og funktion var de forskellige. Kort fortalt var ytringsfrihedens 
funktion i den liberale model at sikre individets selv-udtryk. Ytringsfrihed var en del af dets 
ejendomsret og grundlag for formulering af egeninteressen. Statens opgave er at beskytte denne 
ytringsfrihed imod overgreb fra andre personer og fra staten selv, så længe individet ikke krænker 
andres rettigheder. Der er tale om et negativt frihedsbegreb, frihed fra ydre tvang. I den 
republikanske model opfattes individerne ikke som bærere af individuelle rettigheder, der beskyttes 
af staten, men som statsborgere, der får status i kraft af deres positive ret til at regere staten. 
Republikansk selv-regering står over for liberalt selv-udtryk. Selv-regeringen skal sikre 
realiseringen af det fælles bedste, almenviljen, ’det gode’. Statens opgave er at sikre et rum, et 
offentligt domæne, der garanterer statsborgernes mulighed for selv-regering. Det vigtigste er ikke at 
muliggøre alles taleret som i den liberale model, men at sikre alles adgang til væsentlige 
informationer og meninger om offentlige anliggender, så de kan regere på et oplyst grundlag. Det er 
talens ret, ikke talerens ret, der står i centrum. 
 
Den dominerende model for ytringsfriheden har i Danmark hele tiden været den liberale, men der er 
indslag af den republikanske, og i det undersøgte tidsrum kan der findes spage forsøg på at øge dens 
omfang.   
 
Den liberale models grundlag findes i Grundlovens § 77: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og 
tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende 
forholdsregler kan ingensinde påny indføres”. Alle borgere har således ret til at udtrykke det, de 
ønsker. Staten kan ikke på forhånd gribe ind og kræve en tilladelse, før en ytring kan fremsættes. 
Men borgerne står til ansvar for deres ytringer, og lovgivere har sat en række begrænsninger, hvis 
overtrædelse kan medføre sanktioner fra bøder til fængsel. I afhandlingen er det især freds- og 
æreskrænkelser, der er berørt. 

Det indslag fra den republikanske model, der bryder med den dominerende liberale, er de 
bestemmelser, der er knyttet til public service broadcasting. Det er kravene om alsidighed, 
mangfoldighed og kvalitet i programudbuddet, der sætter skel.  Deres begrundelse og funktion er 
netop at sikre borgernes mulighed for at regere på et oplyst grundlag. Sådanne krav findes ikke i 
forhold til andre medier, ejerne må udtrykke lige, hvad de vil, så ensidigt og forvrænget som de 
lyster – bare de holder sig inden for lovgivningen. Den liberale models forudsætning er, at alles 
taleret ville føre til, at alle væsentlige samfundsmæssige spørgsmål kom til alles kendskab, således 
at borgerne havde et oplyst grundlag at regere på. Det er muligt, at dette sker, men ikke sikkert. At 
skabe denne sikkerhed er den politiske begrundelse for opretholdelse af institutioner med public 
service broadcasting-forpligtelser. 
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Men alsidigheden, mangfoldigheden og kvaliteten bliver ikke altid resultatet, blot fordi det kræves. 
Der skal ressourcer til og kontrol med, at de anvendes til formålet, så opgaven bliver løst. I 
tidsrummet fra 1959 til 2002 har der ikke været nogen ekstern kontrol med Danmarks Radios 
opfyldelse af kravene. Det har været til intern forhandling. Det samme var tilfældet for TV 2’s 
vedkommende. Public Service Rådet fik denne opgave pålagt, men rådet kom aldrig i funktion. 
Først med oprettelse af Radio- og tv-nævnet blev kontrollen sat i system med de årlige public 
service-redegørelser og Nævnets efterfølgende undersøgelse heraf og udtalelse herom. Men som det 
tydeligt fremgik i kapitel 23, har Radio- og tv-nævnet aldrig forholdt sig til kernen i public service-
opgaven: kravene om alsidighed, kvalitet og mangfoldighed i programudbuddet. Uden at 
undersøge, om disse krav var opfyldt, har Nævnet godkendt samtlige public service-redegørelser. 

De bestræbelser for at skabe mere rum til den republikanske model skal findes i de forskellige 
forslag om etablering af et presseråd. De presseetiske regler med vægt på freds- og æreskrænkelser, 
som dagbladenes ledelserne vedtog første gang i 1960, og som sidenhen fik et pressenævn 
tilknyttet, havde ikke meget at gøre med de tanker om et presseråd, forskellige dele af 
journaliststanden fremførte i den undersøgte periode. Det var på en måde allerede foregrebet i 1946-
47, hvor journalister med inspiration fra Hutchins-kommissionen i USA og Royal Commission on 
the Press i Storbritannien havde foreslået oprettelse af en faglig domstol, der kunne tage sig af 
stridigheder mellem bladene, klager over bladene og disses behandling af journalisterne. Det blev 
afvist af udgiverne. I 1954 blev sagen igen taget op, og journalister og udgivere forhandlede sig 
frem til et forslag om et Nævn, der kunne tage stilling til pressens ansvar og anseelse i samfundet, 
såvel i forhold til den enkelte borger som til private selskaber af enhver art og til statens 
institutioner. Nævnet kunne foretage afhøringer, indkalde vidner og tilkalde faglig bistand. 
Forslaget blev afvist af Venstres Redaktørforening. I tilknytning til en skandalesag i 1959 forsøgte 
journalisterne sig igen med forslag om et presseråd, men uden held. 

I 1967 nedsatte regeringen et udvalg til at se på dagspressens struktur og økonomi, og i den 
anledning drøftede Journalistforbundets tillidsmænd igen muligheden for at få et presseråd oprettet. 
Ud over de økonomiske spørgsmål ønskede tillidsmændene, at også presseetiske regler skulle 
inddrages. Og her fremkom to centrale spørgsmål, der anfægtede den liberale model for 
ytringsfrihedens udfoldelse. Skulle fortielser falde uden for presseetikken? Og kunne en journalist 
fralægge sig opgaver, der stred imod hans personlige opfattelse af presseetikken. Svaret var, at 
tilbageholdelse af informationer var et presseetisk anliggende, og det samme gjaldt for journalistens 
ret til at nægte at påtage sig opgaver, der stred imod hans samvittighed. Og det måtte være en 
opgave for Journalistforbundet at beskytte journalister i disse spørgsmål. Senere er disse principper 
navngivet som princippet om non-information og samvittighedsklausulen. Begge anfægter den 
liberale model. Det første endda ved at undergrave udgiverens ledelsesret, idet hensyn til 
offentlighedens krav på informationer om offentlige anliggender komme til at stå over hans 
dispositionsret over mediet. Det andet kan hindre udgiveren i at få sine synspunkter publiceret, hvad 
der ellers er kernen i den liberale ytringsfrihedsmodel. 
 
Disse principper tog Journalistforbundet med, da det sammen med Udgiverne forsøgte at nå en 
fælles forståelse for en revision af de presseetiske regler, som udgivernes eget pressenævn 
arbejdede efter. Og til de flestes overraskelse nåede et paritetisk udvalg i 1977 frem til regler, der 
både indeholdt princippet om non-information og samvittighedsklausulen. Men på trods af, at også 
udgivernes repræsentanter i udvalget havde godkendt dette, blev det væltet af Venstres 
Redaktørforening. Kun hvis disse principper blev taget ud, kunne fælles regler, der også skulle 
omfatte DR, blive godkendt. Igen blev sagen opgivet, journalisterne fik ikke et presseråd med 
omfattende beføjelser, men fastholdt kravene i forbundets handlingsprogram. Men da 
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Mediekommissionen i 1985 afsluttede sit arbejde, stemte Journalistforbundets to medlemmer for, at 
der ikke bør gælde andre etiske regler end de grænser for ytringsfriheden, som er fastsat ved lov. 
Altså en ubetinget tilslutning til den liberale model for ytringsfrihedens funktion i demokratiet. 
 
I 1996 fremlagde Kulturminister Jytte Hilden i sit oplæg til en ny medieaftale forslag om oprettelse 
af et Medieforum. Opgaven skulle bl.a. være at gennemgå DR’s og TV 2’s public service-
regnskaber og fremkomme med udtalelser om dem som oplæg til en offentlig debat. Altså meget 
lignende den opgave som Radio- og tv-nævnet senere fik. Men Medieforum skulle også drøfte 
andre emner inden for medieområdet, f.eks. mediekoncentrationen og sikring af mangfoldigheden i 
medieudbuddet; mediernes rolle i den kulturelle og samfundsmæssige udvikling; og mediernes 
opgave som forum for den politiske debat. Her var da et organ med en række opgaver, der meget 
lignede de krav, Journalistforbundet havde til et presseråd. Og som i sit arbejde ikke kunne undgå at 
skulle forholde sig til den republikanke model for ytringsfrihedens funktion og opgave i et 
demokratisk samfund. Forslaget blev straks afvist af Venstre og De konservative. Herefter lod 
Hilden det udgå af forhandlingerne.  
 
Og da Medieudvalget kort tid derefter afgav sin afsluttende betænkning rummede den også et forlag 
om et Medieråd. Rådet skulle have selvstændig initiativadgang til at foranstalte udgivelser, afholde 
seminarer og gennemføre analyser, som kan være med til at belyse forskellige sider af mediernes 
virksomhed, ejerskab, arbejdsvilkår og indhold. Forslaget blev afvist af et overvældende flertal, 
hvori journalistforbundets to repræsentanter indgik. 
 
Siden er forslag om et medieråd eller et presseråd med opgaver i relation til den republikanske 
model for ytringsfriheden ikke fremlagt i den offentlige debat. Og de to offentlige organer, Radio- 
og tv-nævnet og Pressenævnet, der har mulighed for at forholde sig til problematikken, har aldrig 
gjort det. 
 
26.3. Tiden 
“Justice delayed is justice denied”, skulle William Gladstone have sagt engang. Det kan dog ikke 
verificeres, men tiden spiller en afgørende rolle i forhold til retssikkerheden, også i Danmark. 
TvDanmarks klage over ulovlig og uforenelig statsstøtte til TV 2 er dateret 5. april 2000, og først i 
november 2017 blev det af EU-Domstolen endelig afgjort, at TV 2/Danmark A/S havde modtaget 
ulovlig og forenelig statsstøtte. De deraf følgende sager om betaling af ulovlighedsrenter og 
erstatning til TV 2’s konkurrenter er endnu ikke afgjort. I foråret 2019 stillede Østre Landsret 
præjudicielle spørgsmål om pligten til betaling af ulovlighedsrenter, og svar fra EU-Domstolen kan 
næppe ventes før sidst i 2020. Herefter skal Østre Landsret dømme i sagen, og uanset udfaldet vil 
sagen på grund af beløbenes størrelse gå videre til Højesteret.  
 
Der vil gå år, inden en endelig afgørelse falder – og imens ruller den sære klode videre1540. 
  

 
1540 “As the weird earth rolls on”, Lathrop 1888. 
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Andet – fed henviser til definitioner 
 
10 Minutter 
1973-radioloven 
2001-Meddelelsen 
2004-Beslutningen 
24 timer 
2R-TV Randers 
A-pressen 
A.P. Møller-Mærsk 
ACT 
AEM-Invest A/S 
AEM-Media A/S 
AEM-projektgruppen 
AER 
Afsenderlandsprincip 
Agreement between the BBC and the Secretary of State of May 1996 
Aktionæroverenskomst 
Aktiv Lytterkomité 
Aktive Lyttere og Seere 
Aktuelt 
Aktuelt Kvarter 
Aller Press 
Alsidighed 
ALT-TV 
Altmark 1 
Altmark 2 
Altmark 3 
Altmark 4 
AM 
Ameritech Corporation 
Amsterdam-Protokollen 
Amsterdam-Traktaten 
Amtsavisen i Randers 
Amtsprogramråd 
Amtsrådsforeningen 
Anfrema 
Anmeldelse, se notifikation 
Antena 3 
Antonsen 
Apotekeren i Broager 
Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond  
Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund 
Arbejdernes Radioforbund 
Arbejdspapiret 
ARD 
Around the World 
ASA 
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Astra-satellitten 
Audiovisuelle Medietjeneste Direktiv 
Audiovisuelt Eureka 
Avis-TV 
B.T. 
BBC 
BBC Broadcast Limited 
BBC News 24 
BBC Technology Limited 
BBC World 
BBC Worldwide Limited 
Bech-Bruun 
Begunstige 
Berettigede forventning 
Berigtigelsesnævn 
Berlingske Tidende  
Bertelsman 
Beslutning 
Beverly Hills 
BFE 
Bingo 
BIPA 
Blomsterbørns børn 
Bloomberg Info TV 
BLU 
Bløde breaks 
BNP 
Board of Governors 
Bonnier 
Bonnier Radio Danmark A/S 
Bornholmeren 
Bortlodningscirkulære 
Brandbjerg-konferencen 
Breaking the Waves 
Breaks 
Bredbånd 
British Telecommunications plc 
Broadcast Service Danmark A/S 
BRT 
BRTN 
Brugerbetaling 
Bruun Rasmussens Kunstauktioner 
BSkyB 
Budgetramme 
Burda Media  
Børsen 
Børsinformation Broadcast A/S 
Båndværksted 
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Canal Digital 
Canal Plus 
Canal+ 
Canale-5 
Cavlingpris 
CEEP 
Center for journalistisk efteruddannelse 
CEPT 
Channel 4 
Channel 5 
Charter om grundlæggende rettigheder 
Cheeta Mercur 
Cheeta II 
City-TV 
Civilsamfundsmodel 
Clear Channel Communications Inc. 
Cleary Gottlieb Steen 
Club goods 
CNN 
Combus-sag 
Commercial Policy Guidelines 
CSA 
DAB 
Dagbladet 
Dagbladet Holstebro Struer 
Dagen 
Dagspressens Finansieringsinstitut 
Dallas 
Dan Toto Racing Live 
Dan-TV 
Danish Satellite TV 
Danmark Rundt 
Danmarks europæisering 
Danmarks Evalueringsinstitut 
Danmarks Frie Radio 
Danmarks Lokal-TV Forening 
Danmarks Uafhængige Radio (DUR) 
Danmarkskanal 
Dansk Arbejdsgiverforening 
Dansk Fagpresseforening 
Dansk Folkeoplysnings Samråd 
Dansk Forfatterforening 
Dansk Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer 
Dansk Journalistforbund  
Dansk Journalistforening 
Dansk konservativ Presseforening 
Dansk Kriminalistforening 
Dansk Kunstnerråd 
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Dansk Magasinpresses Udgiverforening 
Dansk Metal 
Dansk Typografforbund 
Danske Bank 
Danske Dagblades Fællesorganisation 
Danske Dagblades Udgiverforening 
Danske Filminstruktører 
Danske Journalisters Fællesrepræsentation 
Danske Lytteres og Fjernseeres Fællesforbund 
Danske Markets 
Danske Populærautorer 
Danske Securities 
DAU 
DBS-satellit 
DDR, F1 
DDR, F2 
De 100 dage 
De 150 sider 
De fire friheder 
De forenede Bryggerier 
De nye Regnedrenge 
De presseetiske regler 
De sidste 100 meter 
Dekoder 
Demokrati, liberalt 
Demokrati, republikansk 
Demokratisk ytringsfrihed 
Demokratiske Journalister 
Den 5. model 
Den brede Medieaftale 
Den centrale TV 2-bestyrelse 
Den danske Presses Telegramudvalg 
Den danske Publicistklub 
Den digitale krystalkugle 
Den Europæisk Konvention om tv- og radiospredningsvirksomhed 
Den Europæiske Centralbank 
Den europæiske fælles Akt 
Den europæiske integrering 
Den europæiske Kulturkonvention 
Den europæiske Menneskerettighedsdomstol 
Den europæiske Menneskerettighedskonvention 
Den Europæiske Revisionsret 
Den fjerde radiokanal 
Den formelle Undersøgelsesprocedure 
Den fælles interesse 
Den hemmelige kanal 
Den indledende Undersøgelsesfase  
Den konservative Presseforening 
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Den korporative model for mediesystemet 
Den liberale demokratimodel 
Den liberale Presse 
Den nye Demokraten 
Den nye Regnegruppe 
Den parlamentariske Forsamling 
Den polariserede model for mediesystemet  
Den proportionelle model 
Den republikanske demokratimodel 
Den tredje tv-kanal 
Det berlingske Hus 
Det berlingske Officin 
Det centrale Praktikudvalg 
Det danske Filminstitut 
Det danske Fjernsynsselskab af 1984 A/S 
Det europæiske Råd 
Det indre marked 
Det kgl. Bibliotek 
Det kooperative Fællesforbund 
Det kunstige Ansvarssystem 
Det markedsøkonomiske Investorprincip 
Det rene snit 
Den smalle medieaftale 
DG I 
DG III 
DG III 
DG IV 
DG IV 
DG X 
DG XIII 
DG XV 
Direkte effekt 
Direktiv 
Discovery Channel 
Diskussionspapiret 
Disney 
Distributionsstøtte 
DK 4 
Dominerende stilling 
Dot. Com-krisen 
DR 1 
DR Jazz 
DR klassisk 
DR Multimedier 
DR Nyheder 
DR Online 
DR Plus 
DR Rock 
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DR Skum 
DR Soft 
DR’s bestyrelse 
DR2 
Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudget (DAU) 
Driftsstøtte 
DSF 
DTH-parabol 
DTT 
DUI – Leg og Virke 
Dumping 
DVB 
Ebeltoftdeklarationen 
EBU 
ECS-satellit 
Edderkoppesagen 
EF-Domstolen 
EF-pakken 
EF-Parlamentet 
Effektivitetsaspektet 
Egenkapital, TV 2’s 
Eksisterende støtte 
Ekstra Bladet 
Ekstra omkostninger 
Eleva2ren 
Endelig Beslutning 
Entreprise-model 
EPC 
EPG 
ERASMUS-programmet 
Erotic TV 69 
ERT 
ESA 
Esoterisk viden 
Esselte 
Esselte A/S 
Esselte Video International 
Et umage par 
Etableringslån 
EU-rettens forrang 
EUREKON 
EURIMAGES 
Euro-TV 
Eurocast Rundfunk Beteiligungs GmbH, Berlin,  
Euronews 
Europa TV 
Europa-Parlamentet 
Europarådet 
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European People’s Party 
Europudding 
Europæiseringen af Danmark 
EUROTRANS 
EUTELSAT 
Explore I 
F2 A/S 
F2 Distribution A/S 
FAEM 
Fagligt Fællesudvalg 
Fair Trading Commitment 
Fanden 
Filmkanal 
Filmlov 
Filmnet 
Filmpengene 
Filmselskabet af 25. november 1974 
Finansiel revision 
Finansieringsformer 
Fiskerne 
Flensborg Avis 
Flertalsdemokratier 
FM 
FM-radio 
Folkeafstemning om EU-Traktaten 
Folkeaktier 
Folkebladet Sydjylland 
Folkeligt Oplysningsforbund 
Forbrugerrådet 
Forbundsstat 
Fordel 
Fordreje  
Forenelig statsstøtte 
Foreningen af Kommercielle Lokalradio- og tv-stationer (KOMM) 
Foreningen til experimental kommunikation 
Formel ytringsfrihed 
Formelle procedure  
Forordning  
Forrang  
Forretningsudvalg (DR’s) 
Forsyningspligtydelser 
Fortælling 
Forvaltningsrevision 
Fox-TV 
France 2 
France 3 
Fredericia Dagblad 
Frederiksborg Amtsavis 
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Frederikshavn Avis 
Frekvensallokering 
FSS-satellit 
FT1 
FunkBüro 
Fusionskontrol 
Fyens Stiftstidende 
Fyns Amts Avis 
Fællesantenneanlæg 
Fællesskabets interesse 
Generaldirektoratet for P&T 
Generel støtteordning 
Glasfiber 
Go’ morgen Danmark 
God presseskik ved omtale af straffesager 
Godtgørelse 
Going concern 
Golden Share 
Goto Denmark 
Gratisaviser 
GRP 
Gruner + Jahr 
Gråbogen 
Gutenberghus 
Hamilton 
Hammonds, Bruxelles 
HD-Mac 
HDTV 
Hensigt 
Heuristisk kraft 
Home & Away 
Horisont 
Horsens Folkeblad  
Hove 
Hovednotatet 
Hovedstation 
Huset på Christianshavn 
Hutchins-kommissionen 
Hvidbogen om det indre marked 
Hybridnet 
I hælene på 
I/S Ørestadsselskabet 
Idealtype 
Indirekte støtte 
Individuel støtte 
Industriförvaltnings AB Kinnevik 
Industrirådet 
Informationssamfund 
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Institut for Presseforskning 
Institut for presseforskning og samtidshistorie 
Institutionelle samfundsaktør (def.) 
INTELSAT 
Intelsat 707 
Interesse, Fællesskabets 
Interesserede parter  
Internet 
Intersat 707 
IT-Højskolen 
ITC 
ITU 
ITV Digital 
Jeopardy 
Jordskredsvalget 
Journalistforeningen i Kjøbenhavn 
Journalisthøjskolen 
Journalistisk professionalisme 
Jubii 
Jydsk Telefon 
Jydske Tidende 
Kalundborg Folkeblad 
Kammeradvokaten 
Kanal 2 
Kanal 2 A/S 
Kanal 2 Broadcast ApS 
Kanal 2 Filmnet A/S 
Kanal 2 Holding A/S 
Kanal 2 Prime Time 
Kanal 5 Denmark Ltd. 
Kanal 94 
Kanal ATV 
Kanal Danmark 
Kanal Fyn 
Kanal København 
Kanal Plus 
Kanalomsætter 
KEF 
Kildebeskyttelse 
Klassefesten 
Koaksialkapel 
Kombinationsmodellen 
Komiteen af januar 1955 
Kommunernes Landsforening 
Kommunikationssatellit 
Kompatibel statsstøtte 
Kompensation 
Kompensationsbetragtningen 
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Koncession 
Koncessionsordning 
Konkurrenceankenævnet 
Konkurrencemodellen 
Konkurrencenotatet 
Konkurrencerådet 
Konkurrencestyrelse 
Konkurrencevilkår 
Konstitutionelle demokratier 
Kontaktudvalget 
Kontingent proces 
Kontrol 
Koordinationsudvalg 
KPMG 
Kristelig Lytter og Fjernseerforening 
Kristelig Lytterforening 
Kristeligt Dagblad 
Kromann Reumert 
Krydssubsidiering 
KTAS 
Kulturministerens tænketank 
Kulturstøtte 
KUV 
Kvajebajer 
Kære dagbog 
Københavns Håndboldforbund 
Københavns Journalistforbund 
Københavns Kommune 
Københavns Kristne Radio 
Københavns Radio 
Københavns Redaktørforening 
Københavns universitet 
Københavnske Dagblades Samråd 
Køkkenkabinet 
La Cinq 
Land og Folk 
Lex Mortensen 
Liberal demokratimodel 
Licens som statsmidler 
Lille doktor på prærien 
Linen ud 
LO 
Lokal-tv fonden i det grønne område c/o Flemming Timmermann 
Lokalavis 
Lokalradio Herning 
Lokalradio- og TV-udvalget 
Lokalradiofonden 
Lovlig statsstøtte  
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Lykkehjulet 
Lysleder 
Lytterforeninger 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
M6 
MAC 
Magisterforeningen 
Mandagschancen 
Mangfoldighed 
Massepresse 
Matador 
Matchmaker 
Materiel ytringsfrihed 
Meddelelse 
MEDIA 92 
Media Salles-program 
MEDIA-program 
Mediaset 
Medieaftale 1991-1993 
Medieaftale 1994-1997 
Medieaftale 1995 
Medieaftale 1997-2000 
Medieaftale 2001-2004 
Medieaftale 2002-2006 
Medieansvarslov 
Medieansvarsudvalget 
Medieforum 
Mediekommissionen 
Medielandskab 
Medieombud 
Medieråd 
Medierådslagningsdage 
Mediesystemisk aktør  
Mediesystemisk position  
Mediesystemisk relation  
Medieudvalget 
Melrose Place 
Merit goods 
Merry Film 
Mesopotamia Briadcast, METV 
Metodologisk relationisme 
Metronome 
MetroXpress 
Midt om natten 
Midtjyllands Avis 
Mille og Mikkel 
Minimalstat 
Ministerkomite 
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Ministerråd 
Ministerrådet for kultur 
Misbrug af dominerende stilling 
Misbrug af støtte 
Mit sande jeg 
Modersmåls-Selskabet 
Modprogrammering 
Modtagerlandsprincip 
Modydelse 
Monopolrådet 
Monopoltilsynet 
More Group Danmark A/S 
Morgenandakten 
Morgenavisen Jyllands-Posten 
Morten Koch 
MTG 
MTV Finland 
Music Box 
Must carry 
MUX 
Maastricht-Traktaten 
NASA 
Nasdaq 
Nationalbanken 
Nationalitetsdiskrimination 
NBC 
NDR 
Negativ frihed 
Netværksafgiften 
Network 
News Corporation 
News International 
NFTF 
Nice-Traktaten 
Nissebanden 
Nissebanden i Grønland 
Non-information 
Nordisk Film 
Nordisk Journalistkursus 
Nordisk Lokal-TV 
Nordisk Ministerråd 
Nordisk Radio reklame A/S 
Nordsat 
Normativ demokratimodel 
Notifikation 
NRJ Denmark Holding A/S 
NRK 
NRR 
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NSD 
Nulmoms 
Ny Dag 
Ny støtte  
Næstved Tidende 
Nøl 
Obstruktionstesten 
Offentlig adgang 
OIRT 
Olsen-Banden 
Omgåelsesbetragtningen 
Omnibusavis 
Omstruktureringsplan 
ONdigital 
Organisationen af Bladudgivere i Provinsen 
Orientering 
OTS II 
OTS-satellit 
Overkompensation 
P&T 
P1 
P2 
P3 
P4 
P4 Radio Hele Norge 
P5 
P6 
PAP-Nissen 
Paramount 
Partipresse 
Party of European Socialists 
Passivitet 
Path-dependence 
Penetration 
Pentagon 
Per Holst Film 
Philips 
Piratradio 
Plantageejerens datter 
Playboy Channel 
Politiken 
Politikens Hus 
Politisk offentlighed 
Politisk parallelisme 
Popstars 
Positiv frihed 
Post Danmark 
Press Council 
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Presseetiske regler 
Pressefotografforbundet 
Pressens Radioavis 
Pressenævn 
Presseråd 
PriceWaterhouseCoopers 
Prisdumping 
Pro 7 
Procedureforordningen 
Proces-sprog 
Programmedarbejderforening, DR’s 
Programudvalg 
Projekt Brevik 
ProSiben 
Protokol om public service broadcasing 
Provins-Journalistforeningen 
Provinsafdelingen 
Provinsenheden 
Præjudicielle spørgsmål 
Public access 
Public service broadcasting  
Public service media 
Public service-kontrakt 
Public service-regnskab 
Publiceringsreglerne 
Publicistklubben 
Puls 
PWC 
Pærjudiciel afgørelse 
Radio 1 
Radio 2 
Radio 2 A/S 
Radio 2 Distribution A/S 
Radio ABC Randers 
Radio Dagny 
Radio Daisy 
Radio Frederiksberg-Journalen 
Radio Jylland 
Radio Mercur 
Radio Mesopotamia international 
Radio Midt & Vest 
Radio PS 
Radio Syd 
Radio Viborg 
Radio- og tv-nævn 
Radio- og TV-Reklamenævn 
Radio.dk 
Radioavisen 
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Radiofonden, DR’s 
Radiokommissionen 
Radionævn 
Radioråd 
Radioselskabet A/S 
Rai Uno 
RAIRTL Plus 
Redaktionsråd 
Redaktørerklæring 
Reel ytringsfrihed 
Regeringsmodel 
Regnegruppe 
Republikanske demokratimodel 
Republikansk ytringsfrihed 
Retten i Første Instans  
Riffelsyndikatet 
Riget 
Right of defence 
Rigsarkivet 
Rigsrevisionen 
Ringkøbing Amts Dagblad 
Robinson 
Romantica 
Roseanne 
Roskilde Tidende 
Royal Charter 
RRL Holding ApS 
RRL Invest ApS 
RTBF 
RTE 
RTL 
RTL Group 
RTP 
RTVE 
Røde Kors 
Røde lejesvende 
Salora 
Samarbejdspligt 
Samhandel mellem Medlemsstaterne 
Sammenhængskraft 
Samvittighedsklausul 
Sanomat 
Sat 1 
Satellit- og kabelnævn 
Satellite Television 
SBC Communications 
SBS 
SBS Radio A/S 
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SBS/Broadcast Danmark A/S 
Schibsted 
Selv-regering  
Selv-udtryk 
Sendernet 
Sensationspresse 
Set-top-boks 
Sexmodellerne 
SFN 
Single frequency network 
Sjællands Tidende 
Skagen Avis 
Skandinavisk Film Kompagni 
Skandinavisk Tobak 
Sky News 
Sky Radio A/S 
Sky Television 
Skønhedskonkurrence 
Smalbånd 
SMS 
Socialdemokratisk Presseforening 
Socialstat 
Sparsommelighedsaspektet 
Sponsorat 
Sportskanalen 
Springer 
Sputnik I 
Sputnik II 
Squash 
Star-TV 
Statens Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudget (DAU) 
Statens Filmcensur 
Statens Mediearkiv 
Statens Teletjeneste 
Station København 
Statsforbund 
Statsgaranti 
Statskup 
Statsmidler 
Statsradiofonien 
Statsrevisorerne 
Statsstøtte 
Statsstøttebetragtningen 
Stil nu ind paa de danske Stationer 
Stjernestruktur 
Stockholmkonference 152 
Stockholmkonferencen 1961 
Stofa A/S 
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Strengt fortroligt 
Stripperkongens piger 
Striptease i mørke 
Strisser på Samsø 
STV 
Støtte til fremme af kulturen 
Støttens form 
Støttens formål 
Støttens virkning 
Støtteordning 
Subsidaritetsprincippet 
Super Channel 
Superliga-fodbold 
Svendborg Avis 
Svendborg-TV 
SVT 
SVT 1 
SVT 2 
SVT 24 
Sydslesvig Forening 
Talpa Radio International B.V. 
Tamilsagen 
TDC  
Teknologirådet 
Tekst-tv 
Tele Danmark 
Tele Danmark Radio A/S 
Telecinco 
Telecom A/S 
Teledata 
Telenor 
Telestyrelse 
Televerket 
Telia 
Terrestrisk sendernet 
Terrestrisk transmission 
TF1 
The Agency 
The joint-desicion-trap 
The schedule 
The Voice 
The Voice, Odense 
Thisted Dagblad 
Thomson 
Tilbagevirkende kraft  
Tilforordnet 
Tjenester af almindelig interesse 
Tjenester af almindelig økonomisk interesse 
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TNT 
Tolne 
Traktat 
Traktatbrudssager 
Traktatens forrang 
Traktatens vogter 
Transparensdirektivet 
Tribunal Correctionnelle de Liége 
Tribunal de Police 
TRP 
TV 1(Portugal) 
TV 2 A/S 
TV 2 Charlie 
TV 2 D 
TV 2 Reklame A/S 
TV 2 Zulu 
TV 2-2 
TV 2-fonden 
TV 2’s centrale bestyrelse 
TV 2/Danmark A/S 
TV 2/Fyn 
TV 2/Interaktiv 
TV 2/Lorry 
TV 2/Norge 
TV 2/Østjylland 
TV 2+ 
TV Bio+ 
Tv uden Grænser 
TV-Avisen 
TV-Bio 
TV-Bornholm 
TV-Direktivet 
TV-Fynboen 
TV-Herning 
TV-Nord 
TV-Odense 
TV-Sat 1 
TV-Syd 
TV-Trekanten 
TV-Øst 
TV-Århus 
TV/Midt-Vest 
TV3 - fagbevægelsens 
TV3 Direkte 
TV3 Ireland 
TV4 
TV49 Odense 
TV5 
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TV6 
TvDanmark 
TvDanmark 1 
TvDanmark 2 
TvDanmark Fyn ApS 
TvDanmark Kanal 2 A/S 
TvDanmark Østjylland 
TVN Næstved 
Tænketank (EGN’s) 
Uddannelsesråd 
Udenrigskorrespondenten 
Udgiveransvar 
Udvalget for kultur, ungdom, uddannelse og medier 
Udvalget vedr. Lokal Radio og TV 
Udvalget vedrørende Lokal Radio og TV 
UFA-studier 
Uforenelig statsstøtte  
UHF-båndet 
UHF-nettet 
UIP 
Ulovlig statsstøtte 
Ulovlighedsrenter  
Undersøgelsespligten 
UNESCO 
United Artist 
Universal 
Urban 
Utilsigtet konsekvens 
Vederlag 
Vedtægt for TV 2 af 3. juli 1987   
Vedtægt for TV 2  af 5. februar 1990 
Vedtægt for TV 2 af 18. august 1997 
Vedtægt for TV 2 af 21. januar 1999 
Vedtægt for TV 2 af 18. december 2000 
Vedtægt for TV 2-regionerne af 11. december 2003   
Vejle Amts Folkeblad 
Vendsyssel Tidende 
Venner 
Venstres Redaktørforening 
Vest for Storebælt 
Vestegnens Lokal-TV 
VHF-båndet 
Viasat 
Viborg Stifts Folkeblad 
Video 
Virkning  
Virksomhed 
Virksomhedsnævn 
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Vision 2000 
Visse virksomheder eller produktioner  
VLR Vejle 
Vlaamse Media Maatschappij 
VNU 
Voice of Scandinavia 
Vox 
VPRT 
VTV Vestsjælland 
Walter og Carlo – op på fars hat 
WARC-77 
WARC-aftale 
Web-radio 
Weekend TV 
World Trade Center 
Yle 
Ytringsfrihed, formel  
Ytringsfrihed, materiel, 
Ytringsfrihed, reel 
ZDF 
Zee-TV 
Zentropa 
ZTV 
Økonomisk Demokrati 
Økonomiudvalg 
Øremærkning 
Ørestaden 
Østjysk Avis-TV 
Østre Landsret 
Åbningsskrivelse  
Aalborg Folkekirkelige TV 
Århus Lokalen  
Århus Nærradio 
Aarhuus Stiftstidende 
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Bilag 1: Forslag til lov og forslag til folketingsbeslutning 
om ændring af DR’s ledelse og brud på DR’s radio- og tv-monopol 
1959-1986 
 
De kursiverede blev vedtaget. Først angives titlen, derefter en kort indholdsbeskrivelse, hvor det er 
nødvendigt, samt navn på dem, der har fremlagt forslaget. Derefter noteres spaltetal for 
Fremlæggelsen, lovforslaget som det blev fremlagt (A), dato og spaltetal for forhandlingerne i 
Folketingssalen (FF), for afgivelse af betænkning/beretning (B), og for loven, som den blev 
vedtaget (C). Navneangivelserne er dem, Folketinget anvender. 
 
6. mar. 1959 Forslag til lov om radiospredning. Danmarks Radio, styrelsesforhold, integration af 

TV. Trekantregeringen, SD, RV, Retsforbundet ved undervisningsminister Jørgen 
Jørgensen. Frem 3470; A 2311; 1. beh. 2. april og 3. april 1959, 3952 og 3394; B 
den 26. maj 1959, 1113; 2. beh. 29. maj 1959, 5283; 3. beh. 3. jun. 1959, 5378. C 
1083. Stadfæstet 11. jun. 1959, Lovt. nr. 215 

3. apr. 1962 Forslag til lov om ændring i lov om telekommunikation m.m. ved radio. 
Piratradioer. Regeringen Kampmann II, SD, RV ved minister for offentlige arbejder 
Kaj Lindberg. Frem 4062, A 1729; 1. beh. 12. apr. 1962, 4447; B den 29. maj 1962, 
1127; 2. beh. 8. jun. 1962, 5528; 3. beh. 14. jun. 1962, 5597. C 693. Lov stadfæstet 
22. jun. 1962, Lovt. nr. 229. 

5. apr. 1962 Forslag til lov om ændring i lov om radiospredning. Om at give private personer 
eller selskaber bevilling til radiospredning på kommerciel eller anden basis. De 
Konservative og Venstre (Hanne Budtz, Henry Christensen, Haunstrup Clemmensen, 
Damsgaard, Axel Kristensen, Peter Larsen, Poul Møller, Harald Nielsen, Ninn-
Hansen, Poul Sørensen). Frem 4144; A 1747; 1. beh. 12. apr. 1962, 4478; B 30. maj 
1962, 1065; 2. beh. 8. jun. 1962, 5550; 3. beh. 14. jun. 1962, 5599, forkastet. 

07. dec. 1971 L 57. Forslag til lov om ændring i lov om radiospredning. Om at meddele  
 selvejende institutioner eller selskaber bevilling til radiospredning på kommerciel 
basis. Desuden DR kun én tv-station og højst to landsdækkende radioprogrammer. 
De Konservative (Stæhr Johansen, Hanne Budtz, Lembourn, Ninn-Hansen, Poul 
Schlüter, Stetter).  Frem 1150; A 969; 1. beh. 20. jan. 1972, 2217; beretning 28. sep. 
1972, B 3575. 

18. okt. 1972 L 67. Forslag til lov om ændring i lov om radiospredning. Om at meddele selvejende 
institutioner eller selskaber bevilling til radiospredning på kommerciel basis. 
Desuden DR kun én tv-station og højst to landsdækkende radioprogrammer. De 
Konservative (Stæhr Johansen, Hanne Budtz, Lembourn, Ninn-Hansen, Ellen 
Strange Petersen, Poul Schlüter, Ulla Worm).  Frem 399; A 1801; 1. beh. 2. nov. 
1972, 833. Ingen betænkning. 

19. okt. 1972 Redegørelse fra Kulturministeren Niels Matthiasen i regeringen Anker Jørgensen I 
om revision af radiospredningsloven. Om Danmarks Radio. Frem 466; forhandling 
2. nov. 1972, 773. 

7. feb. 1973 L 199. Forslag til lov om ændring i lov om radiospredning. Om Danmarks Radio. 
Regeringen Anker Jørgensen I ved Kulturminister Niels Matthiasen. Frem 3520; A 
5459; 1. beh. 7. mar. 1973, 4448; B 1. jun. 1973, 2575; 2. beh. 6. jun. 1973, 7664; 3. 
beh. 8. jun. 1973, 7716. C 1871. 
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12. feb. 1974  L 95. Forslag til lov om ændring i lov om radiospredning. Om at ophæve DR’s 
monopol. De Konservative (Lembourn, Bendix, Karen Thurøe Hansen, Gerda 
Møller og Schlüter). Frem 2028; A 1693; 1. beh. 14. mar. 1974, 3517; B 15. maj 
1974, 509; 2. beh. 7. jun. 1974, forkastet, 7388. 

27. feb. 1974 L 109. Forslag til lov om ændring i lov om radiospredning. Om at udskyde 
ikrafttrædelsestidspunktet for L 199 fra 1. april 1974 til 1. april 1975. K. Helveg 
Petersen. Forslaget ville ikke oprette de 14 amtskommunale programråd. Støttet af 
Poulsgaard (Frp), Chr. Christensen (KrF) og Mølgaard (DR). Frem 2769; A 1873; 1. 
beh. 14. mar. 1974, 3517; henvist til Kulturudvalget, der ikke afgav betænkning. 

20. mar. 1974 Redegørelse fra Kulturminister Nathalie Lind i Hartling-regeringen om Danmarks 
Radio, 3879; forhandling 26. mar. 1974, 4171. 

13. nov.1974 [Uden nr.] Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af fjernsyns- og 
radiolicenssystemet. Licens ophører 1. april 1976, erstattes med skat i en årrække for 
gradvist at overgår til reklamefinansiering af DR. Fremskridtspartiet (Holten, 
Glistrup, Børge Pedersen, Poulsgaard). Frem 1419; A 1469. Nåede ikke 1. beh. pga. 
udskrivelse af valg.  

17. okt. 1975 B XIII. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af vilkårene for radio- og tv-
spredning. Private selskaber kan opnå koncession til radio- og tv-spredning. Af De 
Konservative, Fremskridtspartiet, Kristelige Folkeparti og CD (Lembourn, Svend 
Andersen (Roskilde), Chr. Christensen og Erhard Jakobsen). Frem 404; A 991; 1. 
beh. 19. nov. 1975, 1802. Ingen betænkning. 

23. okt. 1975 B XVII. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af vilkårene for radio- og tv-
spredning. Om ophævelse af fjernsyns- og radiolicenssystemet. Licensopkrævning 
stopper 1. april 1977. DR finansieres på længere sigt via reklamer, indtil da via skat. 
Fremskridtspartiet (Poulsgaard, Voigt) Frem 543; A 1131; 1. beh. 19. nov. 1975, 
1802. Ingen betænkning. 

20. nov. 1975 L 87. Forslag til lov om ændring i lov om radio- og fjernsynsspredning. Om 
styrkelse af Radiorådets ledelsesfunktion. Kun ministerudnævnte og 
medarbejderrepræsentanter får stemmeret, andre er rådgivende. SF (Poul Dam, 
Morten Lange, Gert Petersen). Frem 1859; A 1547; 1. beh. 30. jan. 1976, 5069. 
Ingen betænkning. 

6. apr. 1976 Skriftlig redegørelse fra Kulturministeren Niels Matthiasen i regeringen Anker 
Jørgensen II om revision af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed (Redegørelse 
nr. V). Frem 8250; forhandling 28. apr. 1976, 8955 og 9002. 

18. mar. 1977 L 113. Forslag til lov om ændring i lov om radio- og fjernsynsspredning. Om statens 
ret til i DR at udsende information om love m.v., uden at informationen kan 
censureres af DR. De Konservative (Annlise Gotfredsen, Grethe Fenger Møller, Poul 
Schlüter). Frem 886; A 3831; 1. beh. 5. maj. 1977, 3849. Ingen betænkning. 

29. mar. 1977 L 141. Forslag til lov om ændring i lov om radio- og fjernsynsspredning. Om 
ophævelse af amtsprogramråd. Fremskridtspartiet (Poulsgaard, Glistrup, Maisted og 
Voigt). Frem 1537; A 4157; 1. beh. 5. maj 1977, 3850. Ingen betænkning. 

12. apr. 1977 L 146. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om direkte lytter- og 
seervalg af radiorådet. Danmarks Retsforbund (Mølgaard, Ib Christensen, Hjortlund 
Christensen, Alfred Hansen, Alice Hedegaard og Lis Starcke). Frem 1685; A 4211; 
1. beh. 5. maj 1977, 3850. Ingen betænkning. 

25. nov. 1977 L 110. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om direkte valg til 
Radiorådet blandt lyttere og seere. Danmarks Retsforbund (Mølgaard, Ib 
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Christensen, Hjortlund Christensen, Alfred Hansen, Alice Hedegaard, Lis Starcke). 
Frem 2650; A 1729; 1. beh. 15. december 1977, 4000. Ingen betænkning. 

8. dec. 1977 L 124. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Regeringen Anker 
Jørgensen II ved Kulturminister Niels Matthiasen. Regionalradioerne gøres 
selvstændige som egne offentlige institutioner med regionale radioråd. Etablering af 
tilforordnede til Radiorådet som programråd. Lyd- og billedarkiv. Frem 3484; A 
2195; 1. beh. 15. dec. 1977, 4001. Ingen betænkning. 

10. jan. 1978 B 40. Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den forestående revision af lov om 
radio- og fjernsynsvirksomhed. Om at DR’s monopol på radio og tv udøves af to af 
hinanden uafhængige programredaktioner, beliggende i henholdsvis København og 
Århus. De Radikale (Niels Helveg Petersen, Bernhard Baunsgaard, Bolvig, Svend 
Haugaard, Grethe Philip, Skytte). Frem 4116; A 3131; 1. beh. 31. jan. 1978, 5447. 
Ingen betænkning. 

13. jan. 1978 B 34. Forslag til folketingsbeslutning om nyhedsformidlingen i Danmarks Radio. 
Opfordring til regeringen til at sikre normal nyhedsformidling i DR. Årsag: 
arbejdskonflikt. De Konservative (Grethe Fenger Møller, Palle Simonsen, Poul 
Schlüter, Stetter). Frem 4521; A 3167; 1. beh. 31. jan. 1978, 5468. Inge betænkning. 

31. okt. 1978 L 63. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.  Om ændring af DR’s 
styrelse. 5 medarbejderrepræsentanter, 6 andre, politisk valgte. Desuden mulighed 
for ikke-kommerciel lokal radio og tv. SF (Ole Henriksen, Bjørn Poulsen, Ebba 
Strange). Frem 1288; A 1065; 1. beh. 9. nov. 1978, 1972. Ingen betænkning. 

31. okt. 1978 B 34. Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Frie Radio. Den 
trykte presse kan oprette en radio- og tv-station med hovedkvarter Vest for 
Storebælt. Finansiering via frivillig licens og reklame. Fremskridtspartiet (Kjærulff-
Schmidt, Pilgaard Andersen, Svend Andersen (Roskilde), H. C. Hansen, Ove Jensen, 
Børge Møller, Thorndahl, Voigt). Frem 1289; A 1083; 1. beh. 8. dec. 1978, 3859. 
Ingen betænkning. 

31. okt. 1978 L 68. Forslag til lov om frihed i æteren for radiospredningsstationer på det åbne hav 
eller i luftrummet derover (Frihed for piratsendere). Fremskridtspartiet (Kjærulff-
Schmidt, Dohrmann, Askjær Jørgensen, Lawaetz, Ernst Schmidt). Frem 1289; A 
1089; 1. beh. 8. dec. 1978, 3859. Ingen betænkning. 

2. feb. 1979 L 157. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 
Regeringen Anker Jørgensen III (SV-regeringen) ved Kulturminister Niels 
Matthiasen. Fællesantenneanlæg på Gønland. Frem 5727; A 2843; 1. beh. 27. feb. 
1979, 7028. B 14. mar. 1979, 409; 2. beh. 20. mar. 1979, 8245; 3. beh. 23.mar. 1979, 
8603. C 293. 

9. feb. 1979 L 170. Forslag til lov om ændring i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om 
ændring af DR’s styrelse. Medarbejdere ud af radiorådet, 15 medlemmer vælges 
hvert femte år ved direkte valg af lyttere og seere. CD (Erhard Jakobsen, Bollmann, 
Mimi Jakobsen, Melchior). Frem 6238; A 3077; 1. beh. 7. mar. 1979, 7602. Ingen 
betænkning. 

7. mar. 1979 L 189. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om forbrugerstyring af 
DR, idet foreninger får sendetilladelse efter medlemsantal. KrF (Honoré, Chr. 
Christensen, Jens Møller). Frem 7532; A 3251; 1. beh. 4. apr. 1979, 9432. Ingen 
betænkning. 

25. apr. 1979 B 102. Forslag til folketingsbeslutning om nyhedsformidlingen i Danmarks Radio. 
Om at regeringen skal sikre normal nyhedsformidling i DR. De Konservative 
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(Grethe Fenger Møller, Poul Schlüter, Palle Simonsen, Stetter). Frem 9882; A 3649; 
1. beh. 3. maj. 1979, 10263. Ingen betænkning. 

9. nov. 1979 L 9. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om ændring af DR’s styrelse. 
Direkte valg til radiorådet blandt lyttere og seere. Medarbejdere ud af rådet. CD 
(Arne Melchior, Bollmann, Brusvang, Mimi Jakobsen). Frem 305; A 113; 1. beh. 30. 
nov. 1979, 1277. Ingen betænkning. 

28. nov. 1979 L 46. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om at 
bryde DR’s monopol ved at give koncession til private, der ønsker at drive radio- og 
tv-virksomhed på kommerciel basis. De Konservative (Flemming Jensen, 
Gammelgaard, Gerda Møller, Grethe Fenger Møller, Poul Schlüter). Frem 1067; A 
499; 1. beh. 31. jan. 1980, 4481. Ingen betænkning. 

16. jan. 1980 L 97. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om forbrugerstyring af DR, 
idet foreninger får sendetilladelse efter medlemsantal. KrF (Steffensen, Chr. 
Christensen, Inge Krogh). Frem 3300; A 1887; 1. beh. 31. jan. 1980, 4481. Ingen 
betænkning. 

15. feb. 1980 B 66. Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks uafhængige Radio 
(DUR). Rådighed over P 2 og etablering af ny tv-kanal, finansieret via licens og 
begrænset adgang til reklame. Venstre (Bertel Haarder, Christophersen, Mette 
Madsen, Øllgaard). Frem 5323; A 3489; 1. beh. 21. mar. 1980, 6935. Ingen 
betænkning. 

26. feb. 1980 Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om ændring af DR’s styrelse. 
Styrket medarbejderindflydelse. SF (Marianne Bentsen-Pedersen, Ingerlise Koefoed, 
Ebba Strange). Frem 5733; A 3727; 1. beh. 21. mar. 1980, 6936. Ingen betænkning. 

11. mar. 1980 B 75. Forslag til beslutning om oprettelse af en fri reklameradio. CD (Melchior, 
Erhard Jakobsen, Mimi Jakobsen). Frem 6062; A 4041; 1. beh. 21. mar. 1980, 6936. 
Ingen betænkning. 

22. okt. 1980 L 46. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om at et 
eller flere konkurrerende selskaber kan drive radio/tv-virksomhed på kommerciel 
basis. De Konservative (Flemming Jensen, Gammelgaard, Gerda Møller, Grethe 
Fenger Møller, Poul Schlüter). Frem 695; A 1223; 1. beh. 9. dec. 1980, 3759. Ingen 
betænkning. 

22. okt. 1980 L 47. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om 
ændring af styreformen for DR, samt tilladelse til inden for en periodenaf 5 år at 
oprette private radiostationer. CD (Bollmann, Mimi Jakobsen, Birgith Mogensen). 
Frem 695; A 1229; 1. beh. 9. dec. 1980, 3759. Ingen betænkning. 

26. nov. 1980 L 89. Forslag til lov om styrkelse af revisionen af DR. DR skulle omfattes af det 
sædvanlige statslige revisionsapparat under rigsrevisionen og statsrevisorerne. 
Fremskridtspartiet (Glistrup, Glensgård, Askjær Jørgensen, Voigt). Frem 2917; A 
2037; 1. beh. 9. dec. 1980, 3759. Ingen betænkning. 

22. jan. 81 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Lokale radio- 
og fjernsynsforsøg m.v.). Regeringen Anker Jørgensen IV ved Kulturminister Lise 
Østergaard. Frem 5316; A 3165; 1. beh. 6. feb. 1981, 6216; B 8. maj 1981, 833; 2. 
beh. 12. maj 1081, 10943; 3. beh. 14. maj 1981, 11225. C 551. 

10. feb. 1981 Forespørgsel nr. 22: Hvordan vil regeringen sørge for, at DR’s økonomi gøres mere 
sund? Af Poulsgaard, Fremskridtspartiet. Gennemført 19. marts 1981 og 20. mar. 
1981, sp. 8185 og sp. 8327. 

17. feb. 1981 L 175. Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forbrugerstyring af 
Danmarks Radio). Direkte lytter- og seervalg af radiorådet. Danmarks Retsforbund 
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(Mølgaard, Ib Christensen, Flygaard, Alfred Hansen, Lis Starcke). Frem 6737; A 
4037; 1. beh. 24. apr. 1981; 10208. Ingen betænkning. 

7. okt. 1981 L 10. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.  Om at 
konkurrerende selskaber til DR kan drive radio- og tv-virksomhed på kommerciel 
basis. De Konservative (Flemming Jensen, Annelise Godfredsen, Gerda Møller, 
Grethe Fenger Møller, Poul Schlüter). Frem 67; A 153. Nåede ikke første behandling 
pga. valg. 

7. okt. 1981 B 1. Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Frie Radio. Om at 
den trykte presse kan oprette en radio- og tv-station med hovedkvarter Vest for 
Storebælt. Finansiering via frivillig licens og reklame. Fremskridtspartiet (Voigt, 
Kirsten Jacobsen, Nina Pedersen, Poulsgaard). Frem 68; A 189. Nåede ikke første 
behandling pga. valg. 

4. nov. 1981 L 88. Forslag til lov om undersøgelse af DR’s ressourceforbrug og ressourcestyring. 
Forsøg på at bringe DR ind under det sædvanlige statslige revisionssystem. 
Fremskridtspartiet (Voigt, Pilgaard Andersen, Glensgård, Askjær Jørgensen, 
Lawaetz). Frem 1702; A 1303. Nåede ikke første behandling pga. valg. 

21. jan. 1982 Forespørgsel F 4: Finder kulturministeren, at radiospredningen i tilstrækkelig grad 
sikrer alsidigheden i Danmarks Radios programmer? Af Arne Melchior, Stubkjær 
Pedersen og Kruse Rasmussen fra CD. Frem 525; gennemførelse 11.-12. februar 
1982, 1748 og 1939. 

29. jan. 1982 B 14. Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Frie Radio. Om at 
den trykte presse kan oprette en radio- og tv-station med hovedkvarter Vest for 
Storebælt. Finansiering via frivillig licens og reklame. Fremskridtspartiet (Voigt, 
Dohrmann, Glensgård, Poulsgaard). Frem 875; A 1767,; 1. beh. 11. mar. 1982, 3486; 
B 19. maj 1982, 1271; 2. beh. 27. maj 1982, 8518, forkastet.  

26. mar. 1982 B 66. Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks uafhængige Radio, 
(DUR). DUR skulle råde over P 2 og en andel af DR-tv’s sendetid, indtil etablering 
af en ny uafhængig tv-kanal 2 på UHF-nettet. Venstre (Bertel Haarder, 
Christophersen, Mette Madsen, Øllgaard). Frem 4545; A 4239; 1. beh. 5. maj 1982, 
6879. Ingen betænkning. 

26. mar. 1982 B 65. Forslag til folketingsbeslutning om nordisk kabel-tv. Om at tillade kabel-tv på 
tværs af kommunegrænser. Venstre (Haarder, Brøndsted, Christophersen, Mette 
Madsen, Øllgaard). Frem 4545; A 4235; 1. beh. 5. maj 1982, 6865. Ingen 
betænkning. 

10. nov. 1982 L 59. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Om at 
bryde DR’s monopol. Fremskridtspartiet (Voigt, Glensgård, Glistrup, Halvgaard, 
Poulsgaard). Frem 1571; A 1259; 1. beh. 3. dec. 1982, 2818. Ingen betænkning. 

11. maj 1983 L 207. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
(Fordeling af radio- og fjernsynsprogrammer ved hjælp af fælles antenneanlæg 
m.v.). Regeringen Poul Schlütter I ved Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen. Frem 
10717; A 4359; 1. beh. 19. maj 1983, 11333; beretning 3. juni 1983, B 2863. 

20. maj 1983 B 112. Forslag til folketingsbeslutning om størrelsen af radio- og fjernsynsafgifterne 
pr. 1. april 1984. Socialdemokratiet og SF (Albertsen, Koefoed). Frem 11443; A 
4463; 1. beh. 24. maj. 1983, 11710; B 26. maj 1983, 1883; 2. beh. 1. jun. 1983, 
12397, C 581. 

12. dec. 1983 L 127. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
(Ophævelse af Danmarks Radios monopol på spredning af fjernsynsprogrammer. 
Fordeling af radio- og fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). 
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TV 2 i koncession. Regeringen Poul Schlütter I ved Kulturminister Mimi Stilling 
Jakobsen. Frem 3962. Bortfaldet pga. udskrivelse af valg. 

07. feb. 1984 L 42. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
(Ophævelse af Danmarks Radios monopol på spredning af fjernsynsprogrammer. 
Fordeling af radio- og fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). 
TV 2 i koncession. Regeringen Poul Schlütter ved Kulturminister Mimi Stilling 
Jakobsen. Frem 148; A 950; 1. beh. 21. februar 1984, 830; beretning 8. juni 1984, B 
1358. 

14. mar. 1984 B 61. Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af internationale 
overenskomster om den europæiske telekommunikations-satellit-organisation 
EUTELSAT. Regeringen Poul Schlütter I ved ministeren for offentlige arbejder Arne 
Melchior. Frem 1894; A 2357; 1. beh. 21. marts 1984 2261; betænkning 8. maj 1984 
B 597; 2. beh. 11. maj 1984 6179. C 335. 

25. okt. 1984 B 22. Forslag til folketingsbeslutning om udvidet økonomisk støtte til de 
igangværende forsøg med lokalradio og lokal-tv. Socialdemokratiet og SF. 
(Tastesen, Jimmy Stahr, Birthe Hansen, Ingerlise Koefoed). Frem 946; A 917; 1. 
beh. 30. november 1984, 3042; beretning 22. maj 1984, B 1687. 

31. okt. 1984 B 2. Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et hybridnet. 
Socialdemokratiet. (Ritt Bjerregaard, J. K. Hansen, Jytte Hilden, Erling Jensen, Ivar 
Nørgaard, Erling Olsen, Tastesen og Taanquist). Frem 73; A 451; 1. beh. 31. 
oktober 1984, 1238; B 20. februar 1985 759; 2. beh. 26. februar 1985, 6596. C 233. 

20. feb. 1985 L 186. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 
(Fordeling af radio- og fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.). 
Vedtagelse af hybridnettet. Regeringen Poul Schlütter I ved kulturminister Mimi 
Stilling Jakobsen. Frem 6457; A 3661; 1. beh. 28. februar 1985, 7019; betænkning 
23. maj 1985, B 1717; 2. beh. 29. maj 1085, 11006: 3. beh. 31. maj 1985 11268. C 
669. 

08. okt. 1985 B 12. Forslag til folketingsbeslutning om igangsætning af et landsdækkende TV 2-
forsøg. Maisted. Frem 342; A 729; 1. beh. 15. oktober 1985, 645. Ingen betænkning. 

9. okt. 1985 L 31. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Lokal 
radiovirksomhed). Varig ordning for lokal radiovirksomhed uden for DR. 
Regeringen Poul Schlütter I ved Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen. Frem 437; A 
905; 1. beh. 15. oktober 1985, 608; B 6. december 1985, 273; 2. beh. 10. december 
1985, 4129; 3. beh. 13. dec. 1985, 4662. C 151. 

13. nov. 1985 L 74. Forslag til lov om fjernsynsvirksomhed i Syd- og Sønderjylland (TV-Syd). TV 
Syd kan videreføres fra 1. januar 1986 og indtil TV 2 etableres. Regeringen Poul 
Schlütter I ved Kulturminister Mimi Stilling Jakobsen. Frem 2105; A 1849; 1. beh. 
20. november 1985, 2526; betænkning 5. december 1985, 227; 2. beh. 10. december 
1985, 4148; 3. beh. 13. december 1985 4663. C 183. 

12. mar. 1986 L 201. Forslag til lov om forlængelse af forsøg med lokal radio- og 
fjernsynsvirksomhed. Forlængelse af forsøgsordningen til 30. september 1986. 
Regeringen Poul Schlütter I ved Kulturminister H. P. Clausen. Frem 7830; A 5049; 
1. beh. 18. marts 1986, 8319; B 18. marts 1986, 1129; 2. behandling 20. marts 1985, 
8584; 3. beh. 21. marts 1985, 8760. C 405. 

23. apr. 86 L 245. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m .v. (TV 
2). Etablering af TV 2 med entreprisemodel. Regeringen Poul Schlütter I ved 
Kulturminister H. P. Clausen.  Frem 10191; A 5689; 1. beh. 29. april 1986, 10329; 
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B den 23. maj 1986, 2045; 2. beh. 27. maj 1986, 11885; tillægsbetænkning 28. maj 
1986, B 2257; 3. beh. 30. maj 1986, 12525. C 1081. 

14. maj 1986 L 267. Forslag til lov om forlængelse af forsøg med lokal fjernsynsvirksomhed. 
Forlængelse af forsøgsordningen til september 1987. Regeringen Poul Schlütter I 
ved Kulturminister H. P. Clausen. Frem 10863; A 6227; 1. beh. 20. maj 1986, 
11340; B 23. maj 1986, 2101; 2. beh. 27. maj 1986, 11942; 3. beh. 30. maj 1986, 
12555. C 1105. 
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