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I denne indføring i Danmarks radiohistorie anlægger bogens forskere ikke kun et tilbageskuende blik. 
De udfolder også radioens rolle på det 21. århundredes digitale scene: Takket være podcasts 
og web-radio har vi ikke blot fået nye lyttervaner, vi har også fået adgang til mange af 
fortidens radioudsendelser og dermed til en helt ny og glemt del af vores kulturarv, 
hvis stemmer langt om længe er blevet tilgængelige. Både radioens nutid 
og dens fortid er forandret. Radioverdener. Auditiv kultur, historie 
og arkiver stiller skarpt på et medie, vi troede, vi kendte.

Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver består af en række nedslag i radioens sammensatte historie, 
som den har udfoldet sig i Danmark siden begyndelsen af det 20. århundrede. Tilsammen danner bidragene en 
anderledes kulturhistorie, der afdækker lydens og lytningens rolle i det moderne Danmark lige fra, hvordan radioen 
skabte nye musikalske og journalistiske genrer til, hvordan Danmarks Radio kom til at indtage en nøglerolle 
i et demokratisk samfund under store forandringer. Og – måske vigtigst af alt – afslører bogen, hvem 
der kan tage æren af at være den første dj, der præsenterede danskerne for The Beatles.

I slutningen af det 20. århundrede troede de fleste, at radioen ville blive 
fortidens medium i kraft af web-mediets sejrsgang. Men i dag lever radioen i 
bedste velgående på nye præmisser, og den er med stor succes blevet integreret 
i det 21. århundredes digitale medieplatforme.
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Introduktion: 
Den mangfoldige radioforskning

Af Erik Granly Jensen, Jacob Kreutzfeldt, Morten Michelsen  
og Erik Svendsen

Sammen med Internettet har radioen nok været det 20. århundredes mest epoke-
gørende, nye medie. Den har skabt nye rum og nye verdener for lytterne, nogle 
realistiske og velkendte, andre fremmedartede. Den har ændret hjemmenes lydlige 
og sociale arkitektur, den har gjort opmærksom på og skabt nye fællesskaber – det 
være sig nationale eller smagsbetingede – og den har peget på det derude, det fjerne, 
hvad enten det er folkene i den anden by, i sagnomspundne lande som USA eller 
mystisk ukendte verdensdele som Afrika. Den har oplyst, den har underholdt, den 
har været konventionel, den har været kontroversiel – den har været alle ting for 
alle mennesker.
 Radioen sammenbragte fordelene ved fonografen (reproduktionen af lyd), telefo-
nien (den samtidige transmission af lyd) og den trådløse telegrafi (transmission uden 
kabler), og den kombinerede alt dette med et større publikum end nogensinde før. 
Mediet fik en massiv udbredelse i mellemkrigstiden. Den første danske radioudsen-
delse fandt sted i 1922, og tre år senere sendte Statsradiofonien (det senere DR) for 
første gang. I sæsonen 1926-27 var der 130.000 licensbetalere. Ved 2. Verdenskrigs 
udbrud var det steget til ca. 870.000 – lidt mere end en femtedel af befolkningen 
havde betalt licens for at eje et radioapparat. Det betød, at langt, langt de fleste 
husstande havde adgang til radioen. Sidenhen er tallet blot vokset. Radioen blev 
imidlertid spået død i 1950’erne og 1960’erne på grund af fjernsynet. Men radioen 
tilpassede udsendelserne de nye tider, og det ser også ud til, at den vil kunne fungere 
i den digitale tidsalder, selvom den i nogle af dens moderne former må opgive flere 
centrale kendetegn, fx det store, samtidigt lyttende publikum.
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 I et perspektiv, der rækker langt ud over den umiddelbare radiohistoriske beskri-
velse, fik fremkomsten af det nye medie også grundlæggende betydning for en ny 
opfattelse af tid og rum for det moderne menneske. Radioen muliggjorde som det 
første massemedium, at man i ét nu kunne kommunikere med store befolkninger 
spredt ud over nationale territorier. De demokratiske muligheder i det nye medie 
blev hurtigt synlige, akkurat som de nationalistiske og totalitære kræfter slumrede 
i den nye envejskommunikation til de mange.
 Radio gjorde det muligt at være (så godt som) til stede andre steder i byen, i 
landet eller i andre lande, samtidig med at noget skete. Radioen og radiospeakeren 
var næsten ens ører og øjne på stedet. På den måde har radioen ændret på opfat-
telsen af forholdet mellem tid og afstand, ligesom den satte spørgsmålstegn ved de 
landegrænser, som lytteren lige pludselig kunne høre på tværs af.
 Radio var med til at redefinere grænserne mellem privat og offentligt, bl.a. ved at 
den offentlige sfæres lyde (fx statsministerens stemme) kunne klinge i de mange små 
hjem. Samtidig kunne den formidle dagligdagens smalltalk til en bred offentlighed, 
der har brug for lyden af en snakkende stemme. I det nære ændrede radioen hjem-
mets akustik ved at levere en konstant lydkulisse af musik og stemmer, der alt efter 
behag kunne fungere som fikspunkt, som hyggelig baggrund eller kunne overdøve 
naboens lyde. Siden har den som transportabel kunnet bringe kulturens lyde til de 
fjerneste afkroge af verden – eller blot med til stranden. Den er blevet kernen i en 
auditiv kultur, hvor fraværet af lyd er undtagelsen. Radioen er ikke altid lydkilden, 
men det er radioens princip om muligheden for lyd til alle tider, der gælder.

radioforskningens udvikling

Forskningen i radio har aldrig været omfangsrig. I mellemkrigstiden reflekterede en 
række af de kendte teoretikere over det ny fænomen og prøvede at forstå, hvad det 
ny medie kunne. Det var fx Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Theodor W. Adorno 
og Martin Heidegger. Forskningsmæssigt kom radioen i høj grad til at stå i skyggen 
af tv, og først i 1990’erne begyndte forskere at tage mediet op igen. Siden har det 
såkaldte radio studies-felt udviklet sig voldsomt, og i dag er der årlige, internationale 
konferencer om emnet.
 Den danske radioforskning (det vil sige den forskning, der undersøger radio i 
Danmark) har også været meget sporadisk. DR’s egen medieforskningsafdeling har 
siden slutningen af 1960’erne lavet empiriske undersøgelser og rapporter, primært 
lytterundersøgelser. I 1972 iværksatte DR selv et forskningsprojekt, der mundede ud 
i bogen DR 50 (Skovmand 1975). Den handlede i sagens natur ret meget om radio 
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og ikke mindst om de mediepolitiske forandringer. Lokalradioernes fremkomst i 
1982 blev fulgt af flere medieforskere, fx Per Jauert (1983) og Ole Prehn (1983), og 
den tidlige piratradio, Radio Mercur, er der blevet skrevet en hel bog om (Nørgaard 
2003). Ib Poulsens disputats om radiomontagen (2006) markerede et nybrud. Først 
og fremmest fordi han fik kortlagt og analyseret denne specifikke, radiogene genre 
uhyre grundigt, men også fordi han på de første mange sider fik gennemskrevet 
radioens historie som netop en radiohistorie og ikke en generel mediehistorie.
 Opmærksomheden, som Poulsens afhandling skabte, fik også institutionelle og 
bevillingsmæssige konsekvenser for dansk radioforskning. Et forskningsmiljø på 
Københavns Universitet, der talte Marianne Ping Huang, Erik Granly Jensen, Bente 
Larsen og Tania Ørum skabte således fra 2005-2009 grundlaget for en større na-
tional ansøgning i den radiofoniske kulturarv. Projektets idé var at bygge en digital 
forskningsinfrastruktur, der gjorde alle overleverede radioprogrammer og programop-
lysninger tilgængelige for forskningen. Bevillingen blev givet ved udgangen af 2009 
af Forsknings- og Innovationsstyrelsens pulje til forskningsinfrastrukturer. Selve 
projektet fandt sted i perioden 2010-2014 og blev gennemført først under ledelse af 
Marianne Ping Huang, Ib Poulsen og Bente Larsen, og siden af Bente Larsen, Jacob 
Kreutzfeldt, Jacob Thøgersen og Frederik Tygstrup. Arkivet, som blev døbt larm.fm., 
indeholder ud over de mange hundredtusinde timers lyd og mange hundredtusinder 
sider skriftlige materialer også en række redskaber, der gør det muligt at søge i det 
kæmpemæssige arkiv, at ordne og dele samlinger samt at tilføje information og 
notater til arkivet. Med dette nye redskab har der åbnet sig helt nye perspektiver 
for den indholdsbaserede radioforskning, og det er nogle af disse muligheder, der 
udforskes i denne bog.
 Ud over det epokegørende radioarkiv, har LARM-projektet medført en række kon-
krete forskningsprojekter, hvoraf mange er repræsenteret i nærværende bog. Vigtigst 
er dog de otte tilknyttede ph.d.-afhandlinger, som omhandler radio, arkiv og kultur-
arv. En række af dem er færdiggjort og blev forsvaret i 2014. Det drejer sig om Heidi 
Svømmekjærs Radio in Proportion, Mette Simonsen Abildgaards Accessible Radio, 
Anna Lawaetz Danmarks Radios stemmer, Christian Hviid Mortensens Displaying 

Sound. Radio as Media Heritage in Museological Context og Janne Nielsens DR’s 

undervisning på tværs af medier. En historisk undersøgelse af mediesamspil. Disse 
projekter har sammen med en bred vifte af andre forskningsprojekter om radiojing-
ler, radioens reallyde, børne- og ungdomsradio, kulturradio, radioens sprogpolitik, 
radioen og de ny medier, radiodrama og radio og musik medført, at dansk radioforsk-
ning har gjort et tigerspring fremad. Desuden har flere, mindre forskningsprojekter 
på både nationalt og internationalt niveau taget over, efter at LARM er ophørt.

http://larm.fm


10

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

INDHOLD INDEKS

 Som en kombination af et radioforskningsprojekt og et arkivopbyggende in-
frastrukturprojekt har LARM også rejst en lang række spørgsmål om lydarkivets 
egenskaber. Grundlæggende forskningsspørgsmål om, hvad arkivet indeholdt, hvorfor 
det gjorde det, hvordan det gøres søgbart og ikke mindst om, hvordan dette arkiv og 
dets materiale kan formidles, har været vigtige. Det har været afgørende at opbygge 
redskaber til at finde rundt i arkivet, ikke mindst på grund af den enorme mængde 
data. Efterhånden blev der opbygget nogle metadata (oplysninger om de enkelte filer) 
på forskellig vis. Dels ved at forskerne skrev deres forskningsnoter ind i arkivet, dels 
ved at nogle oplysninger fra DR’s arkiver kunne overføres, dels gennem samarbejde 
med bl.a. DTU om at udvikle redskaber til at søge i lyd. I det hele taget har LARM 
været præget af et frugtbart, tværfagligt samarbejde mellem systemudviklere, infor-
mationsteoretikere samt medie- og kulturforskere. Denne antologi afspejler kun et 
niveau af det omfattende LARM-projekt, nemlig de konkrete forskningsprojekter i 
og via radioarkiverne.

radioen og den moderne kultur

Den måske vigtigste forandring, som LARM-projektet har medført, og som for-
modentlig indvarsler begyndelsen på en ny kulturhistorisk baseret medieforskning 
i Danmark, er, at dele af det radiofoniske materiale, altså de faktiske historiske ud-
sendelser, er blevet tilgængelige for forskerne. Denne for andre discipliner (litteratur-
videnskaben, musikvidenskaben, kunsthistorien m.fl.) så selvfølgelige tilgængelighed 
har aldrig tidligere været radioforskningen forundt, hvor ophavsret og omkostnings-
tunge arkiveringsteknologier har besværliggjort og oftest forhindret adgang til de 
historiske kilder. Forskningen har i stedet fokuseret på andre forhold: institutionen, 
kultur- og mediepolitiske spørgsmål, lytterkulturerne m.v. Hvor vigtig analysen af 
disse forhold end har været, og hvor vigtige lignende analyser vil være i fremtiden, 
ændrer ikke ved, at det radiofoniske lydmateriale rummer en helt afgørende brik til 
forståelsen af radioens rolle de sidste snart 100 år.
 Antologiens første del rummer en række artikler, der netop søger at placere radioen 
og dens særegne genrer, aktører og affødte erfaringer i en større kultur- og mediehisto-
risk kontekst. Det første bidrag er Erik Svendsens “Højskole for folket”, hvor Stats-
radiofonien som garanten for den demokratiske oplysningsideologi i institutionens 
første fire årtier bliver undersøgt, dels ved inddragelse af samtidig radioteori (Bertolt 
Brecht og Rudolf Arnheim), dels ved en analyse af den litteratur, der blev formidlet 
i radioen, og ved at se på de mange dannende og informative foredrag radioen ud-
sendte i årenes løb. Med Svendsens egne ord ses Statsradiofonien “som både skaber 
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af og formidler af kultur og dannelse”. Svendsen viser dog først og fremmest, at selv-
om Statsradiofonien fremstod som en topmoderne kulturinstitution, formidlede den 
oftest et konservativt kultursyn til den brede befolkning, og kun i enkelte tilfælde var 
der plads til kunstneriske eksperimenter, der udfordrede den etablerede kultur:

Statsradiofonien repræsenterer et meget langt stykke af vejen den indiskutable kultur. At 

høre gamle kultur- og kunstudsendelser fra monopolets dage, er som at dykke ned i en 

tidslomme, fra dengang den borgerlige dannelseskultur var hegemonisk. En tid, hvor den 

gode smag ikke var til forhandling. (Svendsen i denne antologi: s. 37)

Nybruddet, som radioen indvarslede i 1920’erne og 1930’erne, skulle søges andre 
steder end i den dominerende kulturpolitiske dagsorden, der lød gennem æteren.
 Et bud på dette nybrud findes i Jacob Kreutzfeldt artikel “Stedets lyd”, hvor udvik-
lingen i en af de nye radiofoniske genrer, radioreportagen, følges i Statsradiofoniens 
første to årtier. Analysen er dog ikke blot et supplement til forståelsen af radiorepor-
tagen som sådan (fx. i forhold til avisreportagen), den er endvidere en markering af 
de første skridt mod en langt mere omsiggribende undersøgelse, der vedrører det, som 
Kreutzfeldt kalder en generel auditiv grammatik. Ansatserne til en sådan grammatik 
præsenteres i artiklen, og det bliver synligt, at en sådan grammatik er en nødvendig 
konsekvens af Kreutzfeldts forståelse af radioreportagen, der i artiklen defineres som 
“et radioindslag, hvor en reporter i nutid gengiver selvoplevede begivenheder fra et 
eller flere steder, som illustreres af indeksikalsk lyd”. Denne definition kræver en ny 
sensibilitet over for lydmiljøers indflydelse på reportagens måde at skabe betydning 
på og fremhæver endvidere det radiofoniske rum som et sted, hvor “konkrete, mo-
dale og allegoriske betydningsplaner kan sættes i spil og kombineres”.
 Hvor Kreutzfeldt fokuserer på en genres tilsynekomst i radioens tidligste år, er 
det den tidlige radiolytter, der er i fokus i Charlotte Rørdams artikel “Radiolytning 
og radiomagasiner”. Udgangspunktet er, at med radioens fremkomst og indtog i de 
danske hjem omkring 1930, bliver det muligt at diskutere grundlæggende aspekter 
af lytning og – på et mere generelt niveau – overvejelser om perceptionens konsti-
tuering i mødet med radioen. Rørdam forfølger indledningsvis Walter Benjamins 
idé om, at den menneskelige perception er historisk betinget. En af konsekvenserne 
af den historiske perception er det, som radioforskeren Kate Lacey beskriver som 
kontinuummet mellem opmærksomhed og distraktion. Med Rørdams ord:

Distraktion og opmærksomhed opfattedes i samtiden som modsætninger, men Lacey (og 

Crary) forstår snarere positionerne som et kontinuum, som lytteren kan gå ind og ud af. 
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[…] Den vanemæssigt vurderende lytter befinder sig i kontinuummet ‘lytte efter’ og ‘lytte 

til’, og radiomagasinerne kan give os en baggrund for at forstå, på hvilken baggrund po-

sitionerne ændres, idet de vidner om mere skepsis, kritik og bevidsthed om at lytte, end 

programoversigterne og udsendelserne alene kan vise. (Rørdam i denne antologi: s. 93-94)

Forståelsen af dette kontinuum strukturerer Rørdams artikel, og gennem nedslag i 
henholdsvis Radiolytteren og Arbejder Radio viser hun, at en forståelse af lytterkul-
turen omkring 1930 nødvendigvis må inddrage radiomagasinerne som en afgørende 
dokumentation af datidens forståelse af lytterkulturer.
 Også Morten Michelsen har fokus på mellemkrigstiden, og som Kreutzfeldt har 
Michelsen blik for de radiofoniske genrer, om end der her er tale en mere generel dis-
kussion. Formålet er at opstille en samlet typologi for mellemkrigstidens genrer for 
at kunne kode de enkelte udsendelser i en database. Michelsen opstiller tre hovedka-
tegorier: udsendelser baseret på henholdsvis musik, litteratur/teater og på oplysning. 
Disse opdeles siden i egenproduktioner, transmissioner og fremmedproduktioner. Et 
tredje kategorialt niveau er ganske omfattende og udgøres af fx bestemte koncertserier, 
nyhedsudsendelser, oplæsningsprogrammer. Hensigten med opstillingen er fremover 
at kunne sige noget om udviklingen i programmer og programstruktur i perioden.
 Mens Michelsen diskuterer organiseringen af programgenrer, er Henrik Smith-
Sivertsen dykket ned i et specifikt materiale og har undersøgt, hvilken musik der 
egentlig blev spillet i P3’s første måned. Gennem en analyse af DR’s egne spillelister 
gør han op med sejlivede myter om musikken i DR i tiden omkring oprettelsen af 
P3. DR spillede rent faktisk ungdomsmusik, før P3 kom til, bl.a. med Jørn Hjorting 
som vært, og Jørgen de Mylius var langtfra den eneste af de nye P3-værter, der slog 
et ekstra slag for den ny musik. Smith-Sivertsen viser, at Pedro Biker og Hans Jørgen 
Skov bidrog i lige så høj grad til udbredelsen af fx The Beatles.
 Anna Lawaetz har i sit bidrag “Institutionelle stemmeidealer i Danmarks Radio” 
fokus på en ofte overset del af den radiofoniske infrastruktur, nemlig de såkaldte 
kanalspeakere, der allerede fra radioens tidligste år fungerede som bindeled mellem 
de enkelte programmer. Udgangspunktet for Lawaetz er den autenticitet, som den 
menneskelige stemme ofte tilskrives i radioen med kanalspeakerne som analysegen-
stand. Lawaetz følger i sin analyse disse performative aspekter ved den menneskelige 
stemme ved at måle på stemmekvaliteter over et historisk stræk på mere end 60 år 
(1940-2012) med det formål at nærme sig en forklaring på de valg af kanalspeakere 
og dermed de valg af stemmekvalitet, der er fundet sted historisk. Analysen viser 
blandt andet en stadig mere udtalt søgen efter kvinders “imødekommende modula-
tion”.
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programanalyser

De manglende muligheder for at genhøre gamle radioudsendelser kan forklare, at 
radioforskningen er så sparsom, hvad angår næranalyser af programmer. Det flyg-
tige medium forekommer endnu mere flygtigt, fordi der ikke har været tradition 
for at bevare programmer for eftertiden. Eller rettere sagt: DR har optaget en del 
programmer, men adgangen til disse kilder har været yderst begrænset for andre 
end ansatte i institutionen.
 I dansk radioforskning er Hanne Bruun og Kirsten Frandsens artikel “Radioæ-
stetik og analysemetode” fra 1991 lidt af et pionerarbejde, fordi de to præsenterer 
en næranalytisk tilgang til radioprodukter, og Ib Poulsens disputats fra 2006 demon-
strerer mangefacetteret, hvordan man kan analysere radiomontagen, der på én og 
samme gang slægter litteraturens og filmens montage på og dog er formelt særegen 
for radiomediet. Sammenligner man med videnskabelige arbejder om andre mediale 
former (fx den trykte presse, film og tv) er det imidlertid bemærkelsesværdigt, hvor få 
bud der er kommet på, hvordan man kan lave programanalyse af radioudsendelser. 
De fire følgende artikler er forsøg på at udfylde tomrummet.
 Ib Poulsens bidrag til denne antologi er et sammenlignende studie af en radio-
montage, “Chicago-ballade. En montage om gangsternes store tid” kreeret af den 
tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger og den danske version, skabt af Viggo 
Clausen. Såvel ordvalg, brug af musik, udsigelsens skifte mellem en reporter og kom-
menterende stemme, kompositoriske greb som fx auditivt tempo bliver inddraget 
i analysen, der plæderer for det synspunkt, at Clausens fordanskning undgår det 
tyske forlægs didaktiske ideologikritik. Der er mere frirum for eftertanken i Viggo 
Clausens radiomontage, end der er i Enzensbergers hypotekst. Det er ikke altid, at 
en adaptation er en kunstnerisk forringelse.
 Hans Magnus Enzensberger spiller også en mindre rolle i Mette Simonsen Abild-
gaards og Erik Granly Jensens artikel om det hedengangne ungdomsprogram P4 i 

P1, der opfandt det populære og interaktive program Det elektriske barometer, som 
de to fokuserer på. Det er her i skikkelse af den marxistiske medieoptimist, der i 
1960’erne og 1970’erne fandt et demokratiserende potentiale i radiomediet. Radioen 
skulle mere end at underholde lytterne, den skulle aktivere dem, blive deres eget 
medium. Det var en af visionerne bag ungdomsprogrammet, og den lytterbestemte 
hitliste var et sted, hvor der kunne eksperimenteres med demokratiseringen. Pro-
gramanalysen viser imidlertid grænserne for inddragelsen af lytterne og ikke mindst 
måden, hvorpå de bliver brugt af programmets skiftende værter. Den historiske 
analyse af P4 i P1 viser endvidere en udvikling væk fra et eksplicit politisk projekt 
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i 1970’erne frem mod et velproduceret og tilsyneladende apolitisk hitlisteprogram 
i 1980’erne og 1990’erne. Abildgaard og Jensen skriver:

Snarere end at alliere sig med lytteren på en kampplads mod autoriteter, skole og foræl-

dre, synes programmet at vælge en anden strategi: At være en ugentlig, apolitisk og tryg 

ledsager for teenagere i en tid med selvudvikling og få faste holdepunkter. (Simonsen 

Abildgaard og Granly Jensen i denne antologi: s. 170)

Konklusionen i artiklen bliver, at denne apolitiske position dog kun er tilsyneladende, 
og måske snarere er udtryk for et samfundsbevarende end et samfundsomvæltende 
perspektiv.
 Lyden af radiostemmer og den evidens, udtalen rummer, er et omdrejningspunkt i 
Jacob Thøgersens artikel. Granly Jensens og Simonsen Abildgaards bidrag pointerer, 
hvordan værten performede lytterbrevene; Thøgersen zoomer endnu længere ind på 
det akustiske og registrerer, hvordan distinkte udtaleforskelle historisk set manife-
sterer en sproglig udvikling, der ikke kun drejer sig om sproget i sig selv, men som 
også demonstrerer, hvordan forestillinger om det korrekte sprog overlejrer brugen af 
stemmer i radioen. Undersøgelsen påviser, hvordan DR har fungeret som et sprogligt 
forbillede, og hvordan institutionen dermed har været med til at knæsætte sprog-
normer og en kulturel artikulation, der de facto har privilegeret københavnere med 
høj kulturel kapital. Men har DR på den ene side givet stemme til et standardiseret 
(rigs)dansk, er det på den anden side også et historisk foranderligt dansk, der præger 
institutionen.
 Den auditive programanalyse kan på linje med andre systematiske tilgange til 
æstetisk kommunikative produkter fokusere på pointerende detaljer. Den kan, som 
Torben Sangild demonstrerer, fx koncentrere sig om jinglen, der per definition er en 
paratekst, samtidig med at den er et koncentreret udtryk for, hvad programmet måtte 
rumme. Følgelig er der væsentlige forskelle mellem en jingle skabt til henholdsvis en 
nyhedsudsendelse og et satireprogram. Jinglen har en oplagt signalværdi, hvorfor 
den typisk er let at afkode for lytteren, samtidig med at den ofte er en kompleks 
montage af lyd og musik. Analysen af jinglen fordrer en sammensat metode, der 
tager højde for genrens mange komponenter, og Sangild afslutter sin artikel med at 
gennemgå den model, som analyserne har været båret af.
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radioen og digitaliseringen

Efter at have haft blikket – og øret – rettet mod radioens historie, vendes perspek-
tivet i den sidste del af antologien mod nutiden. Radioen har siden begyndelsen af 
1990’erne været præget af en tiltagende digitalisering, som sætter sig igennem i alle 
led fra produktion og distribution til reception og ikke mindst arkivering. Internet-
radio, webradio og DAB-radio er nogle af digitaliseringens nye outputformater, og 
podcast apps og radio-apps tilbyder nye muligheder for at organisere lyd, sådan at 
radiolytningen stort set kan foregå når som helst og hvor som helst. Megen radio er 
slet ikke længere baseret på radiobølger, og det bliver i stigende grad vanskeligt over-
hovedet at definere, hvad radio er i en tid præget af digitalisering og mediekonvergens.
 Det er næsten paradoksalt, at samtidig med at vi udfordres på mulighederne for 
at definere radioen som et selvstændigt og unikt medie, så genopstår den klassiske 
radio som følge af en anden af digitaliseringens udløbere: det fornyede fokus på at 
bevare og tilgængeliggøre kulturarv i digitale formater og indpakninger. Selv om 
larm.fm er enestående i dansk forskningssammenhæng, er det blot en del af en større 
tendens mod let tilgængelige, digitale interfaces (fx Danskkulturarv.dk, Mediestream 
og EUscreen), der gør det muligt at tilgå historisk medieindhold fra skrivebords-
stolen. Sat på spidsen kan man sige, at samtidig med at radiomediet (i ental) i dag 
er ved at glide ud mellem fingrene på os, genopstår det med hele monopolets og 
nationalhistoriens pragt i diverse arkiver. Hvis vi ikke ved, hvad radioen er i dag, så 
ved vi til gengæld i dag mere end nogensinde, hvad den har været. Antologiens sidste 
del adresserer denne problematik via en række snit i digitaliseringens konsekvenser 
for radioformater, radio- og kulturarvsarkiver og radiohistorie.
 Per Jauert indleder denne del med en redegørelse for digitaliseringens konse-
kvenser for receptionen af dansk radio. Centralt står her integrationen af DAB-radio 
og webradio i lytternes radioforbrugsmønstre. I Danmark som i beslægtede lande 
foregår langt størstedelen af radiolytningen stadig på FM-båndet. På trods af at DR 
i dag udsender syv unikke værtsbårne kanaler på DAB og på Internettet, står disse 
kanaler i 2012 kun for 14 % af den samlede DR-lytning. På basis af en kombination 
af kvalitative og kvantitative lytterundersøgelser tegner Jauert et mangefacetteret 
billede af radiolytningen i dag. Transformationen af radio fra analoge til digitale 
teknologier viser sig her at være knap så dramatisk, som man skulle tro, om end 
nye digitale musik- og nyhedstjenester i stigende grad synes at udfordre den mere 
traditionelle radio, som vi blandt andet kender den fra DR.
 I “Hvad er Webradio? Fra digital radio til webradio” dykker Niels Brügger dybe-
re ned i den digitale radios funktion og betydning. Brügger stiller skarpt på begrebet 

http://larm.fm
http://Danskkulturarv.dk



