
 

Tema ”Danmarks radio og TV igennem tiden” 

Onsdag den 2. november  

Kl. 10.00 - 12.00 

Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense C 

 

Ved Kirsten Drotner,  

Professor emerita i medievidenskab, Syd-

dansk Universitet 

 

Public service: Historisk dinosaur eller de-

mokratisk katalysator? 

Det siges, at når børn når 18-årsalderen, har de brugt længere tid med medier, 

end de har i skolen. Medier fylder meget i hverdagen, og medier har enorm 

betydning i moderne, demokratiske samfund. De er afgørende for, at borgerne 

kan forstå og forholde sig til hinanden og til verden. De underholder og sætter 

vigtige emner til debat. Og de er magtens kritiske vagthund. Reguleringen og 

finansieringen af dem har derfor grundlæggende indflydelse på vores demo-

krati.  

Dette foredrag handler om den særlige medieform, der kaldes public service, 

og som vi kender fra DR og TV2’s regioner. Hvor kommer begrebet fra? Hvad 

er public service-mediernes vigtigste kendetegn? Og hvad betyder public ser-

vice-medier for et solidt demokrati? I mine svar på de spørgsmål trækker jeg 

på min lange erfaring som mediehistoriker og min særlige interesse for medi-

ernes brugere.  

  



 
 

Temaet fortsætter…. 

Kl. 13.00 - 15.30 

Fortællingen om DR’s snart hundrede års histo-

rie: Brugt af alle, elsket af (næsten) alle og kritise-

ret af mange. 

 

Ved Christian S. Nissen 

Rådgiver, forfatter og tidligere generaldirektør i 

DR 

DR er nok det betydeligste folkeoplysningsprojekt siden oprettelsen af Rød-

ding Højskole (1844) og alle dens efterkommere. Kan DR leve op til forbille-

det? Udviklingen fra ”Statsradiofoniens” oprettelse i 1925 til dagens DR bely-

ses med en række nedslag i historien. 

Hvorfor blev det et statsligt monopol, og hvorfor åbnede Folketinget op for et 

frit, kommercielt mediemarked 60 år senere? Efter mange år med direkte og 

meget tæt statslig styring af DR’s programvirksomhed løsnede staten grebet 

om tøjlerne og introducerede det mærkelige, engelske ’public service’-begreb. 

Hvordan er det gået siden? 

 

Med en stadig voksende statslig indblanding i markedet blev der aldrig givet 

plads til en levedygtig, dansk kommerciel mediesektor. Og i disse år præger de 

internationale tech. - og medie giganter i højere og højere grad danskernes 

mediebrug. Hvad er det, der giver dem den indflydelse – og hvad gør danske 

medier for at dæmme op for det? 

Undervejs vil der blive rig lejlighed til at belyse og disku-

tere spørgsmål som f.eks.: Hvorfor de mange DR-

kanaler? Vil de gradvist forsvinde?  Hvad er der blevet af 

DR’s folkeoplysning? Skal der virkelig være så meget 

underholdning og sport?  

 Citater ved Julius Bomholt  

  ”Støtte, men aldrig dirigere” Om armslængdeprincip-

pet i ”kulturoffensiv”1964.                                                                    

”Kultur-administration”. De to begreber lyder ikke ligefrem beslægtede. 

Sammenstillingen kan minde om ”en fuglerede i et jernstativ” 1962. 

 


