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Da det danske TV 2 i 1988 brød DRs tv-monopol,
var sporten ét af de få programområder, hvor den
nye opkomling nærmest øjeblikkeligt viste sig i
stand til at udkonkurrere den gamle monopolinsti-
tution. TV 2s status som både reklame- og licens-
finansieret public service-institution medførte en
publikumsorientering, som på sportens område
medførte en æstetisk og indholdsmæssig reformu-
lering af tv-sporten, som i første omgang faldt i
publikums smag.

Lige fra den spæde start i efteråret 1988 fik ka-
nalen således nogle af sine højeste seertal på pro-
grammet Sport i 2eren, der blev sendt søndag efter-
middag kl. 14.30-17.30 og var en efterligning af
DRs mangeårige fladeprogram Sportslørdag. Med
gennemsnitlige ratings på 16% blev dette efter-
middagsprogram i det første halve år hvad angår
seere ofte kun overgået af Eleva2eren og Lykke-
hjulet.

Fra april 1989 blev Sport i 2eren forvandlet til
et showbetonet aftenmagasin, der med en sendetid
i superprimetime fra kl. 20.15-21.00 henvendte sig
til hele familien. Med stabile seertal på 15-20% og
meget høje vurderinger åbenbarede programmet for
første gang søndag aftens store publikumsmæssige
potentiale og seernes positive indstilling overfor
forandringer på sportsområdet.

I det følgende vil der blive sat fokus på TV 2
Sportens programmæssige udvikling i de forløbne
10 år. TV 2s særlige status som hybridkanal1, gør
den til et særdeles godt krystalliseringspunkt for en
beskrivelse af hvorledes 90’ernes stærkt intensive-
rede tv-konkurrence rejser en række problemer på
sportsområdet.

Linjen i TV 2s sportsdækning var i udgangs-
punktet relativt sammensat og ambitiøs. Den bærer
præg af, at konkurrencen overvejende lå imellem
de to public service-kanaler DR og TV 2, idet den
samlede intention var at rykke sportsdækningen
væk fra den alvorstunge, afspejlende og traditionelt
entydige fokus på konkurrencer og resultater, som
havde karakteriseret DRs dækningen i nogle år. TV 2s
publikumsorientering betød, at der først og frem-
mest blev satset på at udvikle tv-sporten i en mere
underholdende retning. Men parallelt med udvik-
lingen af mere familierettede show-sportsprogram-
mer satsede man også på at trække sports-
dækningen i retning af det mere kritisk, journalisti-
ske ligesom grænseområdet mellem kulturjourna-
listikkens livsstilsstof og sportsreportagens konkur-
renceorientering blev udviklet.

Men fra i begyndelsen at satse på at erobre se-
ere via en mangfoldighed i synsvinkel- og emne-
valg ændrede TV 2 Sporten kurs i løbet af 90’erne
i takt med at tv-konkurrencen intensiveres og kana-
lens markedsafhængighed åbenbarede sig. En
kvantitativ forøgelse af sportsstoffet er således ble-
vet fulgt af en indsnævring i emne- og synsvinkel-
valg samt en mere entydigt underholdende satsning
på stil, aktualitet og eksklusivitet som middel til at
erobre og fastholde seere.

TV 2 Sportens succes har rødder i et paradoks.
TV 2 var tilsigtet en rolle som en mindre og lidt al-
ternativ kanal, som især skulle levere et modspil til
DR på nyhedsformidlingen og sikre danskerne et
større udbud af dansk tv. Men på grund af reklame-
finansieringen fandt den nye kanals ledelse det
stærkt nødvendigt hurtigst muligt at få etableret ka-
nalen i den folkelige bevidsthed.

Det fik bl.a. den betydning, at sportsstoffet nær-
mest stik modsat politikernes visioner, fik en cen-
tral betydning for den nye kanal i opbygningsfasen.
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Sportsstoffets traditionelt brede publikumsappel
var i den sammenhæng én blandt flere nyttige mur-
brækkere, som man ganske enkelt ikke havde råd
til at se bort fra.

Allerede i 1987 besluttede ledelsen at etablere
en sportsredaktion under nyhedsredaktionen med
den tidligere DR sportsjournalist, Jørgen Steen
Nielsen, som chef. Etableringen af sportsredaktio-
nen betød først og fremmest, at det underholdende
sportsstof kom til at udgøre en meget væsentlig del
af den nyetablerede kanals ellers begrænsede egen-
produktion indenfor nyheds- og aktualitetsom-
rådet2. Allerede fra starten i oktober 1988 tilbød
TV 2 således seerne en fuldspektret sportsdækning
med nyheder, magasinprogrammer og transmissio-
ner.

Selvom der fra ledelsens side ikke var tale om
en bevidst énstrenget strategisk satsning på sports-
stoffet, som vi senere har set det i forbindelse med
TV 3, viste det sig hurtigt at være en markeds-
mæssig fornuftig beslutning. TV 2 Sporten fik hur-
tigt et godt tag i seerne og var med til at profilere
kanalen i de første år, idet man gennem større geo-
grafisk spredning, valg af sportsgrene, synsvinkler
og stil, forstod at imødekomme den utilfredshed og
det forandringskrav, der i flere år havde luret hos
de danske sportsseere. Potentialet på sportsområdet
var nemlig få år forinden blevet synliggjort gennem
Jørn Møllers kvantitative seerundersøgelse af DRs
program Sportslørdag, hvor Jørgen Steen Nielsen i
øvrigt var en central drivkraft.

Redaktionel dynamik
Når TV 2 Sporten i sine første år kunne præsentere
seerne for en række programmæssige tiltag, hvor
der blev prøvet grænser af såvel indholdsmæssigt
som formmæssigt, hænger det direkte sammen med
den forandringsvilje og særlige pionérånd, som be-
herskede redaktionen i de første år.

Den offentlige og politiske forventning om at
TV 2 skulle være en mindre, alternativ kanal3 ledte
til, at der internt i mediebranchen ikke var særlig
stor tiltro til den kommende kanals levedygtighed.
Det fik den praktiske betydning, at det ikke var
specielt let for TV 2 Sporten at rekruttere personale
til den nye redaktion. Redaktionen kom derfor til at
udgøre en noget broget flok, hvor kun et meget be-
grænset antal havde erfaring med at lave tv-sport.
Resten bestod af et mindre antal garvede sports-
journalister, hvis motivation bestod i muligheden
for at være med til at bygge noget nyt op og få lov
at prøve nye journalistiske vinkler på sporten af.
Der blev ansat entusiastiske sportsfolk uden syn-

derlig medieerfaring men med en fascinations- og
erfaringsbåret indsigt i sport. Og ikke mindst kom
der producere ind på redaktionen med erfaringer
fra underholdningsprogrammer. Denne mandskabs-
mæssige blanding af forskellige erfaringer og
indfaldsvinkler til såvel sport som journalistik
skabte et helt specielt redaktionelt klima, som bl.a.
betød, at traditionelle grænser mellem underhold-
ning og journalistik i de første år konstant blev ud-
fordret og debatteret. Under produktionen af Sport
i 2eren kolliderede på den ene side de journalistisk
uddannede medarbejderes krav om at sikre trovær-
dighed og seriøsitet i programmerne ofte med pro-
duceres tv-æstetisk orienterede ønske at tilføre
dem en visuel og udtryksmæssig dynamik.

På den anden side havde de ikke-medieerfarne
tiltider en anden opfattelse af idrætsbegrebet og af
hvilke vinkler, der kunne anlægges på stoffet end
de mere traditionelt tænkende journalister.

Disse konstante brydninger fungerede dog ofte
frugtbart og ledte til en meget bred satsning – som
dog samtidig har udgjort TV 2 Sportens akilleshæl.
Man har insisteret på både at ville dække Fru Jen-
sen, der kører med slædehunde og levere eksklu-
sive interviews med internationale idrætsstjerner
indenfor de samme programrammer. Og man har
forsøgt både at forholde sig kritisk til doping i sport
og producere show-programmer fra hormonpum-
pede stærk-mandskonkurrencer.

Den redaktionelle dynamik har dog hele tiden
taget udgangspunkt i en fælles bevidsthed om nød-
vendigheden af at tiltrække seere – og annoncører.
Det fremtvang i de første år i praksis en re-formu-
lering af hvad tv-sport kunne være – baseret på
både almén fascination, æstetiske, journalistiske og
ikke mindst publikumsmæssige overvejelser.

Det er således karakteristisk, at hensynet til me-
diets behov hele tiden klart har vejet tungere i
programudviklingen end hensynet til sporten. Heri
ligger et brud med en mangeårig sportsjournalistisk
tradition for at formidle sport i dybtfølt loyalitet
med sportens egne behov.

I de første år var en bred satsning således både
mulig og velegnet til at fange publikum. Men efter
nogle år med succes begyndte en stram økonomi og
skærpet kamp om seerne at omdefinere mediets be-
hov på en måde, så man har haft vanskeligt ved at
opretholde den sammensatte strategi. Først og
fremmest har det ledt til en indsnævring i perspek-
tivet, men, som vi skal se, er det også ønsket om
både at ville bruge sporten som underholdning og
samtidig kritisere den udfra journalistiske syns-
vinkler, som er blevet problematisk.
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Sammenligningsgrundlaget i den følgende be-
skrivelse af TV 2 Sporten bliver DR 1, der som
både public service-kanal og traditionsbærer på
området i et historisk perspektiv har udgjort TV 2s
primære konkurrent om de danske tv-seeres op-
mærksomhed4. Pointen ved netop at sidestille disse
to kanaler er endvidere at det synliggør, at TV 2
Sportens udvikling ikke er unik, men faktisk har
mange fællestræk med DR. TV 2 Sportens særlige
kendetegn repræsenterer i denne sammenhæng en
hybridkanals (Søndergaard, 1994), særlige håndte-
ring af tv-konkurrencens betingelser på sports-
området.

Tv-sportens omfang
Selvom sportsstoffet udgør en væsentlig del af TV
2s egenproducerede stof, tegner der sig ikke et bil-
lede af en specielt sportstung kanal, hvis man ser
på stoffets totale omfang på kanalen. En sammen-
ligning mellem udviklingen i sportsprogrammernes
omfang på henholdsvis DR og TV2 viser, at TV 2
totalt set ikke sendte så mange timers sport som
DR i de tidlige år 1989-94 (se figur 1.) Først fra
1995 bliver TV 2 udbudmæssigt størst, hvilket an-
tageligt hænger sammen med kanalens omfattende
dækning af både de to store cykelløb, Frankrig
Rundt og Spanien Rundt, samt sommer- og vinter
OL.

Som helhed har TV 2s sportsudbud gennem alle
10 år fulgt de samme op- og nedadgående kurver
som hos DR. Det skyldes, at tv-sport i særdeleshed
er international og begivenhedsorienteret. Udbud-
det følger således sportens egne ‘sæson-udsving’.
Her er det ikke mindst de store internationale og
eksklusive begivenheder som Olympiske Lege samt
VM- og EM-turneringer i de store boldspil, som
gør en forskel, fordi de både strækker sig over lang
tid og vækker interesse ud over sportsstoffets
kernepublikum.

I de senere år ser sportsstoffet ud til at vokse i
omfang både på DR og TV 2- dog mest tydeligt på
TV 2. Det bliver ikke mindst tydeligt fordi man
sender et voksende antal timer i de mindre
begivenhedstunge år1995 og 19975.

Hvad angår sportsstoffets andel af det samlede
programudbud på TV 2 og DR er der heller ikke de
store forskelle (se figur 2.) Kun i halvdelen af
årene har andelen af sportsprogrammer været en
anelse større hos TV 2 end hos DR. Opgørelsen vi-
ser iøvrigt, at den udvidelse af sendetiden, som har
fundet sted hos begge kanaler, ikke er modsvaret af
en tilsvarende større andel af sport – selvom sport-
stoffet altså totalt set er voksende. Faktisk er spor-
tens andel af den samlede programsendetid fal-
dende hos begge stationer og i kun OL- årene bry-
des den nedadgående tendens6.

Figur 1. Udviklingen i sportsstoffets omfang på landsdækkende dansk public service-tv målt i udsendelses-
timer pr. år (incl. daglige sportsnyheder, men excl. regionale sportsudsendelser)
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Kilder: Figuren er baseret på temmelig forskellige kilder og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Tallene for TV 2 i
perioden 1989-92 er baseret på egne optællinger udfra programoversigter og inkluderer dermed reklametid men ikke indslag
sendt i f.eks. Nyhederne. Tallene for DR1 i perioden 1989-92 er baseret på materiale indhentet i TV-chefredaktionen i DR.
Fra 1993-98 er tallene dels baseret på ene optællinger af sportsnyheder i årene 93-94, hvor sportsnyheder blev kategoriseret
under nyheder, dels på Gallup TV-meter Årsrapport 1992-97, samt Gallup TV-meter undersøgelsen.
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Selvom ovenstående kvantitative opgørelser og
tidligere sammenligninger mellem udbuddet7 ikke
giver belæg for at karakterisere TV 2 som en spe-
cielt sportstung kanal afslører programoversig-
terne, at nogle af de faste sportsprogrammer på TV
2 har været mere synlige for tv-publikummet end
på DR i de første år.

TV 2 Sportens ugentlige nyheds- og baggrunds-
magasiner fik især i perioden 1988-92 en mere cen-
tral og stabil placering i ‘super-primetime’ end
DRs ditto. Det gælder hverdagenes sportsprogram-
mer men i særdeleshed søndagens nyhedsmaga-
siner, som i mange år havde været én af tv-sportens
grundpiller. TV 2 sendte i hele perioden Sport i
2eren søndag aften omkring kl. 20.15, hvorimod
DRs SøndagsSport førte en omflakkende tilvæ-
relse, og blev sendt på varierende og mere margi-
nale tidspunkter før eller overfor TV 2s Nyhederne
kl. 19.00 eller efter kl. 22. Hvor man på DR tidligt
tog sportsstoffets særlige evne til at polarisere pub-
likum alvorligt og programsatte stoffet derefter,
valgte TV at udnytte sportsredaktionens lyst til at
eksperimentere og kvalitativt tilpasse sports-
dækningen, så den ikke skræmte så mange seere
væk.

I efteråret 1992 blev sportsstoffets centrale rolle
på TV 2 endnu en gang cementeret, da kanalen som
den første indførte daglige sportsnyheder. Men pla-

ceringen i den sene ende af prime-time lige efter
Nyhederne kl. 22.15, antyder også, at konkurrencen
på dette tidspunkt var så skærpet, at denne mere
traditionelle sportsdækning med fokus på aktualitet
og resultater fra traditionel elitesport, rettede sig
mod hardcore-sportsseere og derfor måtte placeres
mere yderligt i sendefladen.

Senere er tv-konkurrencen blevet så stærk, at
det overvejende har været de rent underholdende
programtyper, som har kunnet klare sig i super-
primetime, hvorimod sportens mere eller mindre
journalistiske magasinprogrammer har haft vanske-
ligt ved at trække tilstrækkeligt med seere. Med
den skærpede kamp om især de mere underhold-
ningsorienterede dele af tv-seerne, har også TV 2
derfor måttet tildele sportsmagasinerne en mere
marginal placering. Siden 1994 har TV 2 faktisk
sendt færre timer sport i prime-time end DR8.

Længslen efter forandringer
TV 2 Sporten fik først og fremmest publikums-
mæssig medvind i de første år, fordi kanalen på
helt centrale punkter imødekom den kritik og sub-
tile utilfredshed med dansk tv-sport, som havde ho-
bet sig op hos både de danske sportsorganisationer
og publikum.

Figur 2. Sportsstoffets andel af public service-stationernes samlede programsendetid (excl. regionale
programmer)
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Kilder: Tallene er baseret på de samme kilder som for figur 1. Dertil kommer oplysninger om udsendelsesvirksomhed fra
stationernes årsregnskaber samt Sepstrup, 1994.
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Fra sportens verden var et af de tilbageven-
dende kritikpunkter DRs opprioritering af interna-
tional topsport på bekostning af dansk eliteidræt
samt begrænsningen i transmissionsdækningen til
stadigt færre sportsgrene. Den kritik havde dels rod
i, at sportens organisationer stadig anså medie-
dækning for et centralt middel til at skaffe nye ak-
tive. Men mere vigtigt er, at der i løbet af 80’erne
for alvor kom vind i kommercialiseringen og pro-
fessionaliseringen af dansk sport. Dermed var inte-
ressen for at få tv-dækning intensiveret, da tv-eks-
ponering var ved at blive det helt centrale middel
til at opnå indbringende reklame- og sponsor-
kontrakter i forbindelse med afholdelse af begiven-
heder.

Eftersom sports- og idrætsaktiviteter spiller en
langt mere fremtrædende rolle i provinsbyerne end
i hovedstadsområdet, og sportens kerneseere især
findes blandt de sportsligt aktive (Møller 1986),
har kanalens satsning på sporten implicit profileret
TV 2 for provinsens publikum og udnyttet en popu-
lær opfattelse af DR, som værende københavner-
orienteret. Reportagemæssigt forsøgte TV 2 Spor-
ten bevidst at understøtte seernes oplevelse af, at
den ny kanal også på sportens område var hele
Danmarks tv, idet regionalstationernes reportere og
udstyr blev brugt til at fremme en større geografisk
spredning i de aktuelle reportager.

Men også på andre måder var der ophobet en
længsel efter forandringer på sportsområdet hos det
danske tv-publikum. Jørn Møllers kvantitative un-
dersøgelse af seeningen af DRs fladeprogram
Sportslørdag og seernes ønsker til tv-sport generelt
dokumenterede i 1986 en vis utilfredshed med
dækningen blandt seerne. Først og fremmest syn-
liggjorde undersøgelsen et stort uudnyttet pub-
likumspotentiale blandt det kvindelige publikum,
som efterspurgte dækning af især æstetisk orien-
terede sportsgrene og hestesport. Dernæst gav un-
dersøgelsen et klart billede af, at DR i løbet af
80erne var kommet i utakt med et stærkt udvidet
idrætsbillede, som både inkluderede flere aktive
(flere kvinder og flere ældre) og helt nye aktivitets-
former9.

Fodboldstoffet som
nøgle til sportsseere og nationen
Fodbolddækningen har altid udgjort grundstammen
i dansk sportssjournalistik og var derfor også en
vigtig nøgle for TV 2 til de danske sportsseere.
DRs dækning af engelsk fodbold lørdag eftermid-
dag, havde sammen med landsholdsfodbold i en del
år udgjort grundstammen i kanalens sportsdæk-

ning. Jørn Møllers undersøgelse dokumenterede al-
lerede i 1986, at især de mandlige sportsseere øn-
skede et mere afvekslende repetoire i fodbold-
dækningen10. TV 2s brud med traditionen på dette
felt ved at sende transmissioner søndag eftermid-
dag fra først italiensk og senere spansk fodbold,
har derfor været af stor betydning. Valget var først
og fremmest populært, fordi de sydeuropæiske
klubber i disse år grundet en stærk økonomi, var
spækket med internationale stjerner (inklusive
flere danskere), som betød at netop disse landes
turneringer kvalitativt blev betragtet, som væsent-
ligt bedre end i det øvrige Europa. Samtidig var der
vel at mærke tale om stjerner, som mange danske
sportsseere kendte fra 80’ernes populære EM og
VMslutrunder i fodbold.

Op igennem 80’erne havde DRs transmissioner
fra dansk landsholdsfodbold befæstet monopol-
institutionens rolle som centralt omdrejningspunkt
for det nationale fællesskab. For mange fodbold-
fans har det antageligt været utænkeligt at skulle
overvære en fodboldlandskamp uden DRs ind-
levende Svend Gehrs som selskab i kommentator-
boksen. At sportslig succes i nationalsporten, fod-
bold, også har en positiv effekt på publikums rela-
tion til den transmitterende tv-kanal var også med-
virkende til at give TV 2 sit endelige gennemslag
som rigtig national kanal. TV 2 Sporten var nemlig
heldig at have rettighederne til at sende transmis-
sioner fra Europa Cup fodbold i starten af 90’erne,
hvor dansk klubfodbold oplevede succes. Men dæk-
ningen fra slutrunden fra EM i fodbold i Sverige
i1992, hvor det danske landshold kom med på af-
bud – og vandt mesterskabet – har haft endnu
større betydning. Her oplevede TV 2 for alvor,
hvad det vil sige at have den samlede nations bevå-
genhed, og kommentatorerne Flemming Toft og
Preben Elkjær fik for alvor ‘branded’ kanalen i den
nationale bevidsthed.

Allerede i 1991 havde kanalen med erhvervel-
sen af rettighederne til den nyetablerede danske
Superliga erkendt fodboldstoffets centrale betyd-
ning. Man betalte 15 millioner for rettighederne
over en femårig periode, og selvom det efter dati-
dens forhold var usædvanligt mange penge, forsva-
rede direktør Jørgen Schleiman investeringen med,
at man af publikumsmæssige årsager ikke havde
råd til at lade være.

Frimodig alsidighed og action
Selvom fodboldstoffet således er en central nøgle
til at forstå gennembruddet i forhold til den store
del af sportens kerneseere, som overvejende inte-
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resserer sig for fodbold, er der dog en næsten ligeså
stor gruppe af sportsseere, som har en bredere inte-
resse. Med TV 2 vejrede både disse seere og
sportsorganisationerne især i de første år morgen-
luft, idet kanalen på flere måder var meget bred i
sin dækning.

Denne større bredde var til en vis grad et prag-
matisk resultat af, at TV 2 i starten ikke havde ret-
tigheder til de store traditionelle begivenheder. For
at fylde programfladen ud havde redaktionen derfor
indkøbt en lang række udenlandske programmer,
som både hvad angår sportsgren og vinkler var
utraditionelle.

TV 2s regelmæssige transmissioner fra nord-
amerikansk ishockey og amerikansk fodbold var så-
ledes en ‘nødløsning’, som faldt fint i tråd med
både mandlige seeres ønske om fart, kraft og meka-
nik i sportsudsendelserne og ungdommens tilta-
gende dyrkelse af amerikansk livsstil fra sidst i
80’erne. Dertil dækkede kanalen i de første år flere
hjemlige ungdomssportsturneringer.

Det kvindelige og ældre del af publikum blev
tilgodeset med en række programmer fra æstetiske
og samtidig showorienterede sportsgrene: sports-
dans, discodans, formationsdans, trampolinspring,
hingstekåringer og kørsel med firspand.

Og for den store bredde, som i løbet af 80’erne
var begyndt at interessere sig for nye livsstilsspor-
ter eller ekstremsporter var TV 2 Sportens trans-
missioner og dokumentarserier om f.eks. opblom-
strende, trendy sportsgrene som golf, friklatring,
triathlon og isspeedway oplagte tilbud.

Men også set fra de danske sportsorganisa-
tioners synspunkt var TV 2 Sporten i disse første år
et aktiv. Ganske vist havde TV 2 og DR allerede i
1988 indgået en uformel aftale, hvor de fordelte de
danske sportsgrene imellem sig for at undgå uhen-
sigtsmæssige dobbeltdækninger og prisstigninger
på rettigheder til danske sportsbegivenheder. Ne-
denstående opgørelse over udviklingen i transmis-
sioner af dansk sport er ikke dækkende, idet den

netop ikke inkluderer den suverænt mest transmit-
terede sportsgren, fodbold. Ikke desto mindre viser
den at TV 2 også i forhold til dansk sport lagde ud
med en både mere intensiv og bredere dækning på
transmissionssiden.

I årene 1989-90 var TV 2 ikke blot mere alsidig
i sin dækning af dansk sport, idet man dækkede
flere forskellige sportsgrene end DR, men også
mere frimodig med transmissioner fra utraditio-
nelle sportsgrene som f.eks. trampolinspring og
triathlon. Dertil kommer at kanalen med regelmæs-
sige transmissioner fra speedway, ishockey, bad-
minton, boksning og sportsdans, i disse år satsede
på sportsgrene med en udpræget action- og show-
præget profil. Disse sportsgrene har for størstede-
lens vedkommende også haft den styrke, at de i
særlig grad har appelleret til de seersegmenter, som
DR generelt har haft problemer med at imøde-
komme11.

Fra det brede til det smalle
Men allerede i 1991-92 forandrer TV 2s opmærk-
somhed overfor den hjemlige sport sig som helhed
drastisk. Både antallet af transmissioner og antallet
af sportsgrene blev mere end halveret i løbet af
disse to år. Det hænger sammen med den ovenfor
omtalte erhvervelse af superligarettighederne, som
betød, at kanalen i de efterfølgende år blev langt
mere smalspektret i sin dækning af dansk sport og
derved kom til at ligne DR. Selvom DR ifølge op-
gørelsen i årene 92-96 sendte markant flere trans-
missioner fra danske begivenheder, skal man være
opmærksom på, at opgørelsen her inkluderer hånd-
boldtransmissioner, som f.eks. i 1996 udgjorde
hele 63% af DRs transmissioner. I disse år udvik-
lede dansk håndbold sig til at blive DRs transmis-
sionsmæssige flagskib som modspil til TV 2s sats-
ning på dansk fodbold.

Figur 3. Udviklingen i dækningen af danske sportsbegivenheder: antal transmissioner/antal sportsgrene (excl.
dansk fodbold)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

TV 2: 40/15 38/15 24/11 14/7 20/8 14/7 11/5 12/5

DR1: 28/10 35/13 31/9 25/8 34/11 30/9 26/6 41/7

Kilde: Team Danmark, som har salgs- og markedsføringsretten af tv-rettighederne for samtlige danske specialforbund
under Danmarks Idrætsforbund med undtagelse af DBU, som selv forhandler fodboldrettighederne. Gælder kun
retttighederne til danske begivenheder – dvs. danske turneringer.
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TV 2s mangfoldighed blev således efter et par
eksperimenterende år gradsvist afløst af en mere
ensidig profilering af stationen på enkelte, veletab-
lerede sportssgrene, som man så til gengæld dæk-
kede intensivt i både transmissioner, den almene
nyhedsdækning samt underholdnings-og special-
magasiner. Det betyder ikke, at man helt opgav at
udnytte den fascinationskraft som ligger indlejret i
mange af det danske idrætslivs mindre, alternative
og tiltider ekstreme aktiviteter. I stedet for traditio-
nelle, tids- og ressourcekrævende transmissioner
har man dog forsøgt at udnytte deres fascinations-
potentiale med mindst mulig risiko for mediet ved
f.eks. selv at arrangere begivenheder og på basis
heraf at lave korterevarende mere underholdende
programserier, der sendes i primetime. Et godt ek-
sempel herpå er programserien Stjernetræf, som
man har udviklet siden 1989. Her bringes etable-
rede danske sportsstjerner til at konkurrere i
uvante, fysisk og mentalt krævende discipliner,
som har hentet direkte inspiration i 80’ernes
overlevelseskurser og 90’ernes ekstremsport. Pro-
gramserien er samtidig et udtryk for hvorledes tv-
sporten og sportens professionalisering spiller tæt
sammen, idet den er blevet til i et samarbejde mel-
lem TV 2 og eliteidrætsorganisationen Team Dan-
mark, som af kommercielle overvejelser har en in-
teresse i at sikre danske eliteidrætsudøvere maksi-
mal medieeksponering.

Udviklingen væk fra alsidigheden i retning af
det publikumsmæssigt sikre og bredt appellerende
er et resultat af, at priserne på rettighederne til de
mest attraktive begivenheder og sportsgrene er ste-
get så meget, at redaktionerne i større omfang har
følt sig tilskyndet til at udnytte stoffet optimalt.
Det betyder at man har søgt at få mest mulig
programtid for pengene, og at stoffet er blevet et
centralt element i tv-konkurrencen, hvor kanalerne

i stigende grad har ønsket at profilere sig på det
stof, som man har en eksklusiv adgang til. Figur 4
nedenfor viser, at indsnævringen i perspektivet
ikke kun har været gældende hvad angår ekspone-
ringen af dansk sport men har været mere generel.

Opgørelsen viser at både DR og TV 2 i anden
halvdel af 90’erne bruger langt størstedelen af
sportssendetiden på få og publikumsmæssigt vel-
etablerede sportsgrene. Det er dog tydeligt, at TV 2
i mere udpræget grad har satset på få men sikre
flagskibe. I 1996 og 1997 lagde kanalens to mest
sete sportsgrene: fodbold og cykling tilsammen be-
slag på henholdsvis 75% og 63% af kanalens sam-
lede sportssendetid, hvor DRs flagskibe: fodbold og
håndbold ‘nøjedes’ med lidt under halvdelen af den
samlede sendetid. En del af forklaringen på TV 2
Sportens skarpere fokusering er uden tvivl 90’er-
nes stærkt skærpede konkurrencesituation, som
især fra midten af 90erne, hvor også TV 3 begyndte
at interessere sig for de danske sportsseere, har be-
tydet, at TV 2s behov for en klar og slagkraftig pro-
fil overfor især det yngre og underholdnings-
orienterede publikum er vokset.

Bestræbelsen på at profilere sig gennem eksklu-
sivt stof kommer også direkte til udtryk ved at TV
2 Sporten i større udstrækning end DRs tv- sport
har ladet sin almene nyhedsdækning påvirke af ret-
tighederne, således at nyhederne fungerer som for-
skræp og profilering af kanalens transmissioner. I
1997 handlede kun17% af nyhedsindslagene i TV
2s sportsnyheder om andre sportsgrene end statio-
nens tre mest viste. Til sammenligning var det 30%
på DR12. Efter at TV 2s superligaaftale i 1996 ud-
løb, faldt andelen af nyhedsindslag om fodbold på
TV 2 fra 67% til 52%, hvorimod nyheder fra cyk-
ling steg fra 10% til 17% i 1997.

Figur 4. De 5 mest viste sportsgrene på TV 2 og DR i 1996 og 1997 angivet i % af kanalens samlede
sportssendetid (excl.OL)

TV 2 DR

1996 1997 1996 1997

1. Fodbold 44% 1. Cykling 37% 1. Håndbold  26% 1. Fodbold 26%

2. Cykling 31% 2. Fodbold 26% 2. Fodbold 22% 2. Håndbold 23%

3. Boksning 8% 3. Håndbold 15% 3. Tennis 14% 3. Motorsport 11%

4. Badminton 5% 4. Boksning  6% 4. Skisport 8% 4. Skisport 11%

5. Håndbold 3% 5. Badminton 4% 5. Motorsport 7% 5. Atletik 10%

Kilde: Idrætsliv nr. 9 1997 og nr. 8 1998, Danmarks Idræts-Forbund, Brøndby. Baseret på oplysninger fra firmaet Sponsor
& Sport Analyse I/S. Tv-sendetiden omfatter al sport (excl. OL) bragt på DR og TV 2 i nyhedsreportager og transmissioner.
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Ikoner og indsigtsfulde
publikumsmagneter

Som eksemplet med Stjernetræf antyder er tilside-
sættelsen af alsidighed hvad angår sportsgrene ble-
vet fulgt af en genremæssig forandring i tv-sporten.
TV 2 Sporten har i rigt mål forsøgt at udnytte og
befæste den kildekontakt som retttighederne har gi-
vet. Det er blevet udnyttet til at formidle sporten
under andre synsvinkler, men først og fremmest er
det blevet brugt til at eksponere kanalens sports-
stjerner i et omfang, så de nærmest er blevet identi-
ske med kanalen selv. Kort sagt har seerne op gen-
nem 90’erne kunnet møde f.eks. Peter Schmeichel
gentagne gange i en mangfoldighed af forskellige
programtyper på TV 2: transmissioner, nyheds-
indslag, portrætter, teknikprogrammer og debat-
programmer. Ved denne vedholdende eksponering
af de store stjerner i kanalens ‘eksklusiv-stof’ har
man skabt en række slagkraftige ikoner for kana-
len. Lignende ikoniseringer har fundet sted med
f.eks Michael Laudrup og Bjarne Riis, således at
de fleste sportsseere antageligt knytter navnet tæt
sammen med TV 2.

Lige siden TV 2 Sportens start har brugen af
etablerede sports-stjerner også på andre måder væ-
ret en del af kanalens særpræg. Som medarbejdere
har de på den ene side været vigtige led i en nøg-
tern, strategisk satsning på at nå og fastholde et
større publikum end de snævert sportsinteresse-
rede. På den anden side har man også legitimeret
denne ansættelse af ikke-journalistisk uddannede
medarbejdere med et ønske om via dem, at tilføre
sportsdækningen en højere grad af saglighed og
sportslig indsigt. Ansættelsen af den tidligere
håndboldstjerne, Morten Stig Christensen som stu-
dievært (fra december 1988 sportschef), var såle-
des et velkalkuleret forsøg på at finde en kendt,
troværdig og gennemslagskraftig personlighed, hvis
image kunne komme den nyetablerede kanal til-
gode ved at skabe positiv opmærksomhed og opti-
mere kontakten mellem TV 2 og seerne.

Det var udfra lignende overvejelser at kanalen
ansatte de dengang særdeles kendte ‘afgåede’ fod-
boldstjerner, Frank Arnesen og Preben Elkjær som
medkommentatorer på fodboldtransmissionerne.
Oplevelsesmæssigt bidrog de med et vist element
af indsigt og analyse, men seerens fascination af at
‘være sammen med’ de muntre, let-talende stjerner
fra 80ernes fodboldlandshold har givetvis spillet en
lige så stor rolle for deres popularitet.

Denne form for ‘branding’ via populære sports-
personligheder har provokeret både toneangivende
sportsredaktører fra dagbladene og det øvrige jour-

nalistiske miljø. Først og fremmest fordi det udfra
et journalistisk synspunkt har været et anslag mod
den seriøsitet og kritiske tilgang, som mange fandt
nødvendig at udvikle på sportsområdet i takt med
topsportens kommercialisering.

I en del tilfælde har TV 2 Sporten da også fået
problemer fordi man har forsøgt at udnytte stjerner-
nes ‘medfødte’ publikumtække på andre stoftyper
og har tildelt dem mere traditionelle journalistiske
funktioner, som udover egne erfaringer kræver
både formidlingsmæssige og kritiske kompetencer.
Med det resultat at både kändissen og kanalen har
fået nogle gevaldige skrammer i troværdigheden. Et
af de bedste eksempler herpå er programmet Over
Stregen med Elkjær, fra 1993, der var et direkte
værtsbåret debatprogram med gæster i studiet og
telefonopkald fra seerne. Preben Elkjærs frække
gadedrengefacon og skarpe meninger var helt util-
strækkelige til varetagelse af den journalistisk sty-
rende studieværtsrolle, som han her var blevet til-
delt. Samtidig viste seernes deltagelse med stor ty-
delighed, at Preben Elkjærs personlighed overskyg-
gede emnet. Seerne ringede mere for at få lov til at
sludre med Preben Elkjær end for at komme med
vægtige indlæg i debatten. Det skal retfærdigvis
nævnes, at programserien fik en meget kort levetid.

Senere er en lang række andre kendte idræts-
stjerner fulgt i kølvandet både som studieværter,
reportere og ekspertkommentatorer. De har med
vekslende held forsøgt at finde balancen mellem
entusiastisk sportslig indsigt og formidlingsmæs-
sigt overblik.

De efterfølgende års intense udvikling af studie-
værtsrollerne hos konkurrenterne, som i vekslende
omfang har forsøgt sig med samme strategi (f.eks.
DRs ansættelse af håndboldstjernen Marianne
Florman og TV3s ansættelse af fodboldspilleren Ja-
cob Kjeldberg), betyder, at man i dag ikke kan få
succes ved blot at tilbyde seerne samvær med
kendte personer. TV 2 satser dog stadig på at ud-
nytte kendte stjerners dobbelte kompetence: indsig-
ten og populariteten. Belært af erfaringerne er man
dog mere forsigtig med disse ansættelser, der nu er
ofte er tidsbegrænsede og fungerer som en slags
gensidig prøvetid. Men samtidig har man eksperi-
menteret med nye former for samarbejde, som det
har været tilfældet med håndboldspilleren Camilla
Andersen, som TV 2 i 1997 blev sponsor for. Hun
gæsteoptræder som medkommentator på kanalen
og eksponerer kanalen via sit tøj. På den måde bli-
ver ikoniseringen og udnyttelsen af stjernens ud-
stråling og in-side viden til to sider af samme sag.

Dette mere kommercielt prægede engagement
har vakt en del diskussion, idet public service-ka-
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nalen på en særdeles direkte facon involverer sig i
sporten. Public service-tvs dobbeltrolle som journa-
listisk formidler og sponsor er af principielle årsa-
ger konfliktfyldt. Man har ‘hjulpet’ Camilla Ander-
sen udfra et ønske om at få hende engageret i en
dansk klub, og dermed styrke underholdnings-
værdien i de danske klubkampe, som TV 2 vil
dække. Tv-mediets ønske om at profilere sig og
sikre god underholdning til de danske sportsseere
har i den sammenhæng vundet over public service-
tvs forpligtelse til at værne om sin uafhængighed
for at kunne opretholde en troværdighed i sit kriti-
ske perspektiv.

Baggrundsjournalistikken
der gled i baggrunden
TV 2 Sportens ofte provokerende satsninger på det
underholdende felt har haft en tilbøjelighed til at
fjerne offentlighedens opmærksomhed fra de mere
seriøse udviklinger, som redaktionen også har stået
for. Ikke desto mindre satsede man fra starten i
1988 markant på at udvikle en mere vedholdende
og kritisk baggrundsjournalistik. I de senere år har
den underholdende og den kritisk, journalistiske
intention dog fået stadigt vanskeligere ved i praksis
at sameksistere, med det resultat at baggrunds-
journalistikken i dag frister en noget ustabil tilvæ-
relse og den rent kritiske del lever sit eget
marginaliserede liv i programvirksomheden.

Som noget helt nyt gjorde TV 2 Sporten ellers
fra starten i 1988 baggrundsjournalistikken til et af
sine flagskibe, ved at gøre det til en del af sin
rutinedækning og give det en central placering i
sendefladen. Det skete først med Sportsmagasinet,
som var et blandet magasinprogram med både ny-
heder, reportager og baggrundsjournalistik. Pro-
grammet varede 40 minutter og blev sendt med fa-
ste intervaller torsdag aften ca. 21-21.30 i perioden
1988-90.

Efterfølgeren, Sport på Tværs, blev sendt på
næsten samme tidspunkt i perioden 1991-93. Sport
på Tværs var et mere rendyrket baggrundsmagasin,
som der blev afsat særlige mandskabsmæssige res-
sourcer til. Programmet annonceredes eksplicit
som et alternativ til den traditionelt underholdende
sportsdækning, idet man i stedet for mål, rekorder
og knock-outs her ville byde på baggrund, debat og
oplevelser. Det betød bl. a. at TV 2 Sporten med
dette program i større omfang end DR tidligere
havde formået tog idrætspolitiske emner op og
beskæftigede sig med breddeidrætten under både
oplevelsesjournalistiske og kritiske synsvinkler.
Med emner som ‘golfsportens miljøproblemer’ og

‘folkeoplysningslovens betydning for idrætsfor-
eningen’ udfyldte TV 2 Sporten med disse pro-
grammer en mere traditionel debatskabende jour-
nalistisk funktion, som ikke blot rettede sig mod
eliteidrætten men også var relevant i forhold til
breddeidrætten.

Efter nedlæggelsen af Sport på Tværs har den
form for journalistik haft det vanskeligt på TV 2
Sporten. De umiddelbare arvtagere var i 1993
mandagsmagasinet Sport i 2eren og fra 1994
Illustreret Sport. Ingen af efterfølgerne har dog på
samme måde været konsekvent baggrunds- og
breddeorienterede. De har haft en mindre konsi-
stent karakter og har udfra et ad hoc princip blan-
det nyheder, transmissioner, reportager, baggrund
og debat. Dette er en direkte konsekvens af at pro-
grammerne ikke har været begunstiget ressource-
mæssigt som tilfældet var med Sport på Tværs og
derfor er blevet udhulet når redaktionens øvrige
programmæssige aktiviteter i perioder er vokset.

Fra 1994 tog TV 2 Sporten delvist konsekven-
sen af vanskelighederne med at tilgodese den
ressourcekrævende kritiske journalistik, idet man
ansatte den tidligere TV-Avis -journalist Henrik
Madsen til specifikt at producere enkeltstående kri-
tiske dokumentarprogrammer om sport. Dermed
gjorde man i realiteten den kritiske journalistiske
intention til et frit svævende énmands-pastorat,
idet han organisatorisk levede sit eget uafhængige
liv i København. Dermed har TV 2 Sporten ad or-
ganisatorisk vej forsøgt at holde sin ryg fri af et af
public service-tvs voksende dilemmaer på sports-
området: at forene forpligtelsen til både at under-
holde og informere. Det dilemma stiftede redaktio-
nen allerede direkte bekendtskab med tidligt i
90’erne, hvor man f.eks. producerede et kritisk
dokumentarprogram om boksepromotoren Mogens
Palles forretningsmetoder, som bagefter umulig-
gjorde et samarbejde om transmissioner fra Mo-
gens Palles boksestævner Copenhagen Box Cup.
Kontrakten med Henrik Madsen har betydet, at
man i et vist mål har kunnet holde den kritiske fane
højt og fortløbende byde seerne på seriøse og
prestigegivende journalistiske programmer. Men
man har organisatorisk sat et skel mellem på den
ene side de medarbejdere som føler sig afhængige
af en ubesværet kildekontakt i den daglige nyheds-
produktion eller en tillidsfuld kontakt når der skal
forhandles rettigheder, planlægges eller afvikles
underholdende transmissioner. Og på den anden
side de medarbejdere som udfra et traditionelt jour-
nalistisk perspektiv arbejder udfra en forpligtelse
til at forholde sig kritisk til selvsamme parter.
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TV 2 Sportens mere alment orienterede bag-
grundsjournalistik er således i løbet af 90’erne
gradvist blevet lempet ud på et sidespor til fordel
for en højprofilering på den daglige nyhedsstrøm,
specialjournalistik om især fodbold og momentane
kritiske tiltag. De enkeltstående dokumentarpro-
grammer fylder ikke meget i det samlede program-
udbud fra TV 2 Sporten, men de bliver ofte sendt
efter en omfattende foromtale i den bedste del af
prime-time og fulgt op i Sportsnyhederne eller Illu-
streret Sport. Det vidner om, at de har en vigtig
imageskabende effekt og skal sikre TV 2 Sporten et
seriøst image. Men hovedtendensen har ligesom på
det almene nyhedsområde været, at aktualitet også
på sportens felt er blevet til én af tv-konkurrencens
helt afgørende parametre.

‘Kulturalisering’ af sporten
TV 2 Sportens oprindelige intention om delvist at
flytte journalistikken væk fra den traditionelle
sportsjournalistiks fokus på resultater, mål og re-
korder har også resulteret i en vis grad af ‘kultura-
lisering’ af sporten. Hermed forstås inddragelse af
en række synsvinkler, som traditionelt ellers har
tilhørt kultur- og livsstilsstoffet. Denne tilgang til
sport har i mange år levet et marginaliseret liv i in-
tellektuelt orienterede medier, som f.eks. dagbladet
Information, men bliver med TV 2 udbredt til et
større publikum.

Det ses i første omgang i forbindelse med Tour
de France dækningen, som TV 2 har udviklet siden
1989 og som med årene er blevet meget omfat-
tende. Her har det i første omgang været trans-
missionernes inddragelse af filmmanden Jørn Leth
som medkommentator, der har haft betydning.
Hans tilgang til sporten har åbnet cykelsporten for
nye publikumsgrupper, idet han konsekvent og me-
get bevidst har anlagt en mytologiserende synsvin-
kel på sporten og fortolket den i et meget bredt kul-
turelt og eksistentielt perspektiv.

Men allerede i 1993 førte denne sondering i
grænseområdet mellem kultur og sport til nye syns-
vinkler, idet man med programmet Rundt om
Frankrig, nedbrød den traditionelt uoverstigelige
grænse mellem sporten og dets omgivende sam-
fund. Ved at blande reportager om ‘livet, maden og
kunsten’ i Frankrig med traditionelle sportsrepor-
tager har man i disse programmer blandet kultur-
og sportsjournalistiske synsvinkler og samtidigt ud-
nyttet sine rettigheder optimalt til også at produ-
cere prime-time programmer for det brede familie-
publikum. Siden hen er dette koncept overført til
dækningen fra andre store begivenheder, som f.eks.

vinter OL fra Nagano i 1998 og dækningen af VM i
herrehåndbold fra Egypten 1999, der endda i TV 2s
blad TV 2 Nyt blev lanceret som “Tophåndbold med
kulturelt krydderi”.

Kulturaliseringen er også kommet til udtryk
gennem en genkommende programmæssig inte-
resse i at koble kunst, sport og f.eks. studiesceno-
grafien, som siden Sport i 2eren har været højt
prioriteret på TV 2 Sporten. Under Tour de France
dækningen har man f.eks. i de seneste år ladet en
kunstner udsmykke studiet og på den måde ladet
kunstnerens eksistentielle fortolkning af cykelspor-
ten fungere som en tematiserende oplevelsesramme
for hele dækningen. Men også i en række enkeltstå-
ende programmer og reportager har TV 2 Sporten
overtaget synsvinkler, som ellers har været forbe-
holdt kulturjournalistikken, idet man har produce-
ret programmer og reportager om f.eks. projekter,
hvor forholdet mellem kunst og fodbold udforskes
og om kunstneres personlige tilgange til sport.

Interessen for i et vist omfang at intellektuali-
sere sporten kan udover at ramme det brede publi-
kum, når det bliver kombineret med livsstils-
orienterede indslag, ses som et forsøg på at forlene
sporten med en højere kulturel status. Det får dog i
nogle tilfælde et nærmest krukket præg, som når
man f.eks. forsøger at kombinere synsvinklerne
med mere faktuelt og deskriptivt anlagte journali-
stiske reportager og dokumentarprogrammer. Her
er citater fra litterater og filosoffer til tider blevet
brugt som rammesættende elementer, men i kombi-
nation med en ellers nøgtern, faktuel fremstillings-
form, får det i højere grad en stilistisk end en reel
betydningsskabende funktion.

Sport for hele familien
Et af de steder, hvor TV 2 Sporten først og med
størst eftertryk har sat sine spor i det danske tv-
programlandskab er i udviklingen af de mere show-
betonede sportsprogrammer. Det er i disse pro-
grammer at man mest tydeligt har prioriteret medi-
ets behov højere end den traditionelle hensyntagen
til sporten. Det er sket som en direkte konsekvens
af at man bevidst har målrettet programmerne mod
det bredere familiepublikum.

Midlet til at nå dette publikum har først og
fremmest været at udvide idrætsbegrebet langt ud-
over det traditionelle, som det f.eks. fortolkes af
Danmarks Idræts-Forbund. Derved har man inddra-
get de mere showbetonede, de ikke-konkurrence-
orienterede eller mere ekstreme og løst organise-
rede dele af kropskulturen i dækningen.
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Showorienteringen er kommet til udtryk i et
bredt spektrum af programmer, hvor man i den ene
ende af skalaen har reportager fra utraditionelle,
showbetonede begivenheder ude i landet, som
f.eks. Herkules i Den Gamle By, Kvinder i Tovene
og Verdens Stærkeste mand. I den anden ende er der
direkte studiebaserede programmer, som Sport i
2eren, SøndagsDunk og OL fra Nagano, hvor man
har beskæftiget sig med både traditionel og utradi-
tionel sport.

Og midt imellem disse to poler placerer pro-
gramserien Stjernetræf sig, iden den dækker begi-
venheder udenfor mediets rammer men er arrange-
ret og iscenesat af TV 2 i samarbejde med Team
Danmark. Altså en ren medieskabt begivenhed.

Sport i 2eren – TV 2 Sportens vugge
Det karakteristiske for de studiebaserede program-
mer har været, at man i vekslende omfang har blan-
det underholdende og informative elementer og
iscenesat sporten indenfor en fast oplevelses-
mæssig ramme i et direkte program for at udnytte
mediets formidlingsmæssige muligheder optimalt.
Set udfra en sportsjournalistisk synsvinkel er de
særligt interessante, fordi TV 2 Sporten med en
tidlig satsning på denne programtype i første om-
gang udkonkurrerede DR totalt på magasinom-
rådet, og samtidig satte gang i en tv-æstetisk udvik-
ling af sportsmagasinerne på tv-mediets egne præ-
misser.

Det første af disse programmer var aftenmaga-
sinet Sport i 2eren, som i mange henseender kan
betragtes som TV 2 Sportens vugge. Med denne
tidlige programserie blev grunden lagt til TV 2
Sportens popularitet hos det brede publikum, og
samtidig kan man allerede her finde en stor del af
de karakteristika, som sidenhen er blevet kendeteg-
nende for TV 2 Sporten som helhed og delvist om-
talt ovenfor.

 Arbejdssloganet for Sport i 2eren var at man
ikke blot ville lave sportsprogrammer for fædre og
sønner – men også for mødre og døtre. Programmet
blev sendt søndag aften kl. 20.15– ca. 21.00 fra for-
året 1989 til sommeren 1993 og var i den periode et
af de hyppigste og mest stabile sportsprogrammer
på kanalen.

Programmet udmærkede sig først og fremmest
ved en langt højere grad af hensyntagen til tv-medi-
ets kommunikative natur. Og samtidig lagde man
sig i kølvandet på elitesportens egen udvikling i
retning af underholdningsindustrien ved at for-
midle sporten indenfor en adækvat, showorienteret
oplevelsesramme.

Inspirationen til Sport i 2eren blev eksplicit
hentet hos den tyske kanal, ZDF, som i mange år
havde kørt et underholdende sportsmagasin: Das
Aktuelle Sport-Studio. Set i forhold til det tyske
program nedtonede man dog den underholdende
kändisjournalistik, udfra en vurdering af at den
danske elitesport ikke i samme omfang som den ty-
ske sportsverden kunne bære en kraftig og vedhol-
dende stjernejournalistik. Samtidig har program-
met dog også rødder direkte tilbage til DRs tidlige
versioner af Sportslørdag13 sidst i 70erne, hvor man
også eksperimenterede med at blande underhol-
dende og informerende elementer. Til forskel fra
Sportslørdag blev underholdningen og journalistik-
ken i Sport i 2eren mixet i en mere koncentreret
form og styret ved hjælp af en oplevelsesorienteret
programramme, som betød, at mediet nu fik en sty-
rende, iscenesættende og aktiv rolle.

Først og fremmest bevægede man sig med Sport
i 2eren væk fra den resultatorienterede, døgn-
aktuelle journalistiske afspejling af weekendens
begivenheder på idrætsarenaerne i retning af en
mere tidsaktuel og almen dækning af sporten. De
traditionelle nyhedsreportager udgjorde ofte kun
omkring halvdelen af programtiden. I stedet for
inddrog man flere forskellige genrer og anlagde
mere almene eller skæve synsvinkler på sporten,
f.eks. via personportrætter og features. Men helt af-
gørende var programmets satsning på studie-
baserede ‘live’-indslag i form af interviews og for-
skellige former for opvisninger, lodtrækninger og
kåringer, som rummede oplevelsespotentialer for
de seergrupper, der ikke var snævert sportsinteres-
serede.

Publikumsorienteringen betød samtidig, at pro-
grammerne fik en mere dynamisk forløbsstruktur. I
Sport i 2eren blev indslagenes rækkefølge fastlagt
udfra overvejelser om mediets tidslige og visuelle
natur. Det betød helt konkret at programindslag-
enes rækkefølge ikke var bestemt udfra indholds-
mæssige overvejelser som f.eks. journalistiske
væsentlighedskriterier eller sportssjournalistiske
hierarkiseringer af sportsgrenene, men i stedet for
var fastlagt udfra et ønske om via form- og ind-
holdsmæssig dynamik og variation i større ud-
strækning at forsøge at fastholde marginalseere.

Et af de helt centrale træk ved Sport i 2eren var
programmets brug af studiet som betydningslad-
ende og forankrende visuel oplevelsesramme for
sporten. Her fik en særlig interesse for at dyrke tv
mediets visuelle og stilistiske udtryksmuligheder
for første gang lov til at udfolde sig. En interesse
som sidenhen er blevet et karakteristisk træk ved
TV 2 Sporten som helhed og især kommet til udfol-



14

delse i forbindelse med dækningen af store begi-
venheder.

Rammen skabte i Sport i 2eren en form for
oplevelsesmæssig sammenhæng imellem magasin-
programmets fragmenter af indslag. Det er derfor et
element som fik afgørende betydning for hele pro-
grammets forløb, dets indhold og ikke mindst for
journalistens rolle. Programmerne blev sendt di-
rekte fra et stort studie under overværelse af et
stort publikum, som i sig selv var et nyt show-
element i sportsprogrammer. Publikum var en del
af studiets faste indretning, som scenografisk be-
vidst var indrettet med henblik på at danne ramme
om afvikling af både underholdende og informative
indslag. Der var således både et interview-podie til
talkshow-lignende indslag, et blå-grønt hjørne til
afvikling af journalistiske nyhedsreportager og
resultatformidling, samt en åben arena i midten til
de showorienterede opvisninger og seer-konkurren-
cer. Som modspil til de faste forudsigelige elemen-
ter skiftede studiet udseende fra gang til gang idet
det ofte var tematisk scenograferet udfra nogle af
programmets bærende studieindslag. F.eks. var stu-
diets arena udstyret med et helseinstitutlignende
skakternet gulv, en bænk og knagerække fra et om-
klædningsrum og skiudstyr i et program, hvor man
tog emnet skisportsskader og forebyggende træning
op. Tematiseringen kunne dog også komme udefra
som da studiet i et påskeprogram var udstyret med
halmballer, kyllinger og en studievært klædt i no-
stalgisk landmandsdress. Den store fokus på at
skabe visuel dynamik og betydning betød også, at
man enkelte gange henlagde programmet til andre
lokaliteter. F.eks. sendte man engang fra Odense
Badeland, hvor studieværten optrådte i badebukser
og afviklede interviews med formanden for Dansk
Svømmeunion om dansk svømnings situation i
soppebassinet!

Blandingen af underholdning og journalistik og
studiebrugen betød som allerede antydet, at den
journalistiske rolle blev langt mere sammensat og
langt mere central for seerens oplevelse. Fra tidli-
gere overvejende at være en institutionel forankret
journalistisk nyhedsvært blev journalisten i Sport i
2eren til en egentlig tv-vært – en personae, som
både skulle kunne fungere som traditionel journali-
stisk nyhedsformidler og interviewer og være
kontaktskabende showmaster på den dobbelte
scene mellem studiepublikummet og seerne.
Studieværten blev til en oplevelsesværdi i sig selv
og for at kunne varetage de mange roller blev
studieværten rykket væk fra den traditionelle sta-
tionære placering ved en nyhedsskrank. I Sport i
2eren fik sportens studievært i mere end én for-

stand krop og blev en central figur, som via sine
bevægelser rundt i studiets forskellige genre-
settings markerede de genremæssige skift mellem
de journalistiske og underholdende elementer. Pro-
grammets store krav til studieværtens performance-
evner, betød på længere sigt, at man fik problemer
med at finde bæredygtige afløsere for programmets
første værter: Morten Stig Christensen og Line
Baun Danielsen. Begge disse værter fyldte studie-
værtsrollen ud med stor troværdighed idet de kunne
trække på både journalistiske og atletiske evner
samt en i bedste forstand iøjnefaldende fysisk og
psykisk sportslig udstråling. For nogle af efterføl-
gerne blev det svært at udfylde hele rollespektret
med ligeså stor troværdighed – idet de enten var
mere journalistisk orienterede eller havde en fysisk
udstråling, som ganske vist var iøjnefaldende, men
ikke sporty.

Indholdsmæssigt spændte Sport i 2eren buen
meget hårdt, idet man på én gang både ville for-
midle et meget sammensat idrætsbillede og ville
beskrive det under meget forskellige synsvinkler.
Tyngden i programmet lå på den traditionelle tops-
port, men i samme program kunne seeren i princip-
pet blive præsenteret for en kampreportage fra en
serie 4 fodboldkamp i Harboøre, et eksklusivt træ-
ner-interview fra spansk fodbold, en musikvideo
om snowboardere, en aerobicopvisning i studiet, et
kritisk debatskabende interview om dansk fodbolds
tilskuerkrise og en komikers parodi på en fodbold-
tilskuer. Tendentielt blev almene vinkler på sporten
som f.eks. økonomiske, psykologiske eller idræts-
medicinske perspektiver vægtet lige så højt som
traditionelle resultatorienterede vinkler. I den for-
stand knyttede programmet mere direkte an til den
måde almindelige mennesker oplever idrætten på

Et af Sport i 2erens helt store gevinster var pro-
grammets evne til ved hjælp af showrammen at
genfinde og formidle nogle af de humoristiske, arti-
stiske og underholdende aspekter ved sport. I den
forstand tog man sportens fascinationselementer al-
vorligt og kvalificerede underholdningen. Det var
tilgange som DRs alvorstunge nyhedsjournalistiske
magasinprogrammer havde haft en tendens til at
forsømme i 80ernes iver efter at tage elitesporten
seriøst.

Ikke desto mindre blev nogle af programmets
genkommende problemer genereret netop i koblin-
gen mellem de meget vidtfavnende journalistiske
intentioner og den store interesse for via form at
fastholde seerne.

Sport i 2erens fokus på dynamik, variation og
visualisering betød først og fremmest, at der ikke
blev brugt tid nok på de ofte meget store problem-
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stillinger, som man tog hul på i studiedebatterne.
Andre gange forsøgte man visuelt at kompensere
for en manglende dynamik i interviewet, så
‘skæve’ billeder af interviewgæsterne røvede op-
mærksomheden fra indholdet i interviewet og uaf-
vidende kom til at latterliggøre gæsterne. Det
gjaldt f.eks. i ovenfor omtalte interview med for-
manden for Dansk Svømmeunion, hvor billedet un-
der store dele af interviewet fokuserede på de to
mænds blottede underben.

Og endelig viste det sig gentagne gange, at
nogle af gæsterne i studiet eller reportagernes ak-
tive fra den folkelige idræt ikke passede særligt
godt ind i showrammen og derfor ufrivilligt kom til
at fremstå i et uheldigt skær.

Alt i alt havde programmet en række problemer
med at acceptere, at showrammen implicit satte
nogle begrænsninger på hvilket indhold man kunne
formidle.

Fornyelse?
Efter 4 år blev Sport i 2eren nedlagt i sommeren
1993. Det skete bl.a. fordi redaktionen bag pro-
grammet havde svært ved at få nye ideer og fordi
fornyelsesforsøg via udskiftning af studieværterne
ikke havde fungeret tilfredsstillende. Trætheden
hos redaktionen gik hånd i hånd med en skærpet
konkurrence om de danske sportsseere, idet DR for
alvor var vågnet op af monopolsøvnen. Det betød
bl.a. at kampen om søndag aftens familiepublikum
blev flyttet over på andre programområder.

TV 2 Sporten udviklede i de glade og fandeni-
voldske pioner-år nogle særlige journalistiske ka-
rakteristika, som man sidenhen har trukket store
veksler på. Indholdsmæssigt gælder det især afsøg-
ningen af grænsen mellem showaktiviteter og sport,
inddragelsen af blødere kulturelle vinkler og udvi-
delsen af perspektivet til også at omfatte sportens
omgivende samfund. Formmæssigt er det i dag især
den betydningsskabende brug af studiet og satsnin-
gen på stjerner, som fortløbende profilerer TV 2.

Med Sport i 2eren kom første slag i konkurren-
cen om status og seere til at udspille sig omkring
sportens blandede magasinprogrammer. Fra midten
af 90’erne blev konkurrencen flyttet over på be-
givenhedstransmissioner fra især de to store bold-
spil, håndbold og fodbold samt cykling. Det bety-
der, at de danske sportsseere i nogle år har fået
mere og mere af det samme.

Set fra seerens divan er TV 2 Sporten og DRs
Tv-sport gennem de sidste 4-5 år kommet til at
ligne hinanden mere og mere i både form og ind-
hold. TV 2 Sporten har bevæget sig ind i en mere

vanskelig periode hvor man på den ene side har
skullet konsolidere sig og på den anden side er tv-
konkurrencen blevet accentueret voldsomt gennem
især TV3s aggressive satsning på sportsstoffet i
samme periode.

Man har måske haft vanskeligt ved at forny sig,
fordi det har været vanskeligt at konsolidere sig
medarbejdermæssigt? Efter de første 3-4 år hvor
alle medarbejdere var besjælede af begejstringen
for være med til at etablere en ny tv-station og gla-
deligt arbejdede langt ud over det normale be-
gyndte en del af medarbejderne at søge nye græs-
gange. Det har betydet, at en del af redaktionen er
blevet skiftet ud, og at der er kommet flere yngre
medarbejdere til, som både journalistisk, medie-
mæssigt og vidensmæssigt har været ‘lettere’. Til
forskel fra tidligere har tv-konkurrencen betydet, at
også tv-stationernes sportsredaktioner gennem de
seneste år er blevet en legitim vej til en karriere in-
denfor tv-mediet på linje med andre redaktioner.
Derfor er der blevet større gennemtræk og måske
færre medarbejdere med den fornødne mængde
sportslig og mediemæssig viden til at udvikle nye
journalistiske visioner på tv-sportens område?

Ligheden på de to sportsredaktioner beror også
på, at TV 2 satte skub i en seerorientering og pro-
gramudvikling hos DR, som i princippet har bety-
det, at begge redaktioner har satset på de samme
kommunikative og indholdsmæssige midler i kon-
kurrencen om seerne. Det hænger sammen med at
begge kanaler er underlagt de samme public ser-
vice-forpligtelser og økonomisk har begrænsede
muligheder for at betale for de attraktive rettighe-
der.

Udviklingen i TV 2s sportsprogrammer reflek-
terer en central udvikling. Hvor drivkræfterne bag
programudviklingen i de første år gav rum for en
afprøvning af både tv-æstetiske og journalistiske
ambitioner, bliver programudviklingen i de senere
år mere påvirket af forhold udenfor institutionen
selv. Tv konkurrencens skærpede kamp om seere
og især sportsrettigheder går hånd i hånd med en
mere og mere professionaliseret sportsverden styret
af kommercielle hensyn. Det rejser en række pro-
blemer for public service-tvs sportsprogrammer, så
længe man holder fast ved, at public service-tv
både skal levere underholdende og kritisk informa-
tive programmer.

Internationalt har jagten på de eksklusive rettig-
heder til sportens begivenheder fået kommercielle
tv-stationer til at investere direkte i sporten ved at
opkøbe aktier i f.eks. håndbold- og fodboldklubber.
I dansk sammenhæng har konkurrencen betydet, at
også public service-tv har bevæget sig ind i et tæt-
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tere samarbejde med sporten end tidligere for at
kunne tilbyde seerne underholdende stof og for TV
2s vedkommende tilbyde annoncørerne de rigtige
seere. Det er samarbejder, der i princippet er ufor-
enelige med public service-tvs forpligtelse til at
være uafhængige af økonomiske interesser, men de
anses for at være nødvendige midler til at kunne
klare sig i konkurrencen om underholdningspubli-
kummet. TV 2s sponsorering af Camilla Andersen
er et eksempel på en konfliktfyldt strategi. Men re-
daktionens meget tætte samarbejde med og støtte
til den nystartede boksepromotor, Anders Vester,
som modtræk overfor den tidligere samarbejds-
partner Mogens Palles samarbejde med TV 3, er et
særdeles godt eksempel på at modtrækket for

hybridkanalen indtil videre er blevet ‘gråzone-
agtige’ samarbejder, hvor pragmatiske overvejelser
om sikring af underholdning og seere vejer tungere
end principielle overvejelser om public service-tvs
formelle uafhængighed. TV 2s blandings-
finansiering og public service-forpligtelser betyder,
at TV 2 Sporten antageligt også fremover vil give
stof til en del debat. De seneste års udvikling viser,
at kanalens balancegang mellem seerorientering og
mere ideale forpligtelser har en tendens til at blive
forstyrret og rammesat af konkurrencen fra de kom-
mercielle stationer, som i disse år i særlig grad sat-
ser på netop sportsstoffet som vej til et større sta-
bilt publikum.

 Noter

1. TV 2 er en hybridkanal i den særlige forstand, at den
finansieringsmæssigt bygger på en blanding af licens-
midler (30% var udgangspunktet i den første TV 2
lov) og reklameindtægter (70%) og derfor er særdeles
markedsafhængig. Men samtidig er kanalen offentligt
ejet og har derfor ikke nogen målsætning om at genere
et overskud til aktieejere, ligesom TV 2 er pålagt en
række samfundsmæssige forpligtelser (public service-
forpligtelser).

2. TV 2 skulle kun selv producere nyheds- og aktualitets-
stof. Det øvrige programstof blev lagt ud i entreprise
til produktion udenfor huset.

3. Den forventning fremgår ret direkte af den hidtil eneste
bog om TV 2 fra 1989: TV 2 til salg (red. Asger
Liebst), hvor en række af bidragsyderne netop
vurderer TV2 ud fra en forventning om, at kanalen
skulle være en mere elitær, lille alternativ kanal.

4. Det kommercielle TV3 har i flere år spillet en voksen-
de rolle i kampen om de reklamekroner, som kan
knytte sig til sportspublikummet. Stationen har i de
seneste år satset voldsomt på sportsstoffet som loko-
motiv til at udbrede kanalen til hele befolkningen.
Ikke desto mindre har jeg dog valgt at se bort fra TV3
i denne sammenhæng hvor det historiske perspektiv er
opprioriteret.

5. Væksten i sportsprogrammerne kan delvist forklares
ved, at sportens organisationer af både politiske,
sportslige og ikke mindst kommercielle årsager
udvider aktiviteterne. F.eks. blev EM- slutturneringen
i fodbold i 1996 udviddet fra 8 til 16 deltagende hold.

6. Efter OL 1992 blev sommer- og vinter OL adskilt, så
de afholdes i forskellige år. Der blev således afholdt
vinter-OL i 1994 og 1998, samt sommer-OL i 1996.
Vinter-OL har aldrig haft særlig stor medieinteresse i
DK, da vintersportsgrenene her ikke har den store

udbredelse. Det var først i 1998, at de danske tv-statio-
ner for alvor satsede på dækning af vinter-OL.

7. Se Bentzon, Nielsen og Svendsen 1992 samt Nielsen
og Svendsen 1993.

8. Jvf. Gallups TV-meter undersøgelser. Primetime
defineres forskelligt hos de to tv-stationer. I denne
sammenhæng er det defineret som tidsrummet 18.30 –
23.00.

9. Jørn Møller har beskrevet dette misforhold nærmere i
sin undersøgelse af seeningen af Sportslørdag fra
1986. Se Møller 1986, samt Frandsen 1996 for en
nærmere beskrivelse af Sportslørdag og 80’ernes for-
andringer i idrætsbilledet.

10. Møller, 1986 s. 99-100.
11. Dette fremgår af en Scand-Trend analyse fra 1990 af

befolkningens interesse for at se, høre og læse om
forskellige sportsgrene. Undersøgelsen findes i rap-
porten Idrættten mod år 2000. Bind IV. Under-
søgelser, Dansk Idræts-Forbund, Brøndby 1990.

12. Idrætsliv nr.8 1998 indeholder en særskilt opgørelse
over nyhedsindslagene på TV 2 og DR i 1996-97.

13. TV 2 s første sportschef Jørgen Steen Nielsen havde
været med til at udvikle Sportslørdag i DR.
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