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Indledning 

Fremtidens medieverden er i meget h ~ j  grad en TV-verden. Via 
satellitter og kabler vil vi få TV i alle afskygninger fra udlandet. 
Herhjemme kan vi se frem til et TV 2 og en række lokale TV- 
stationer, måske også regionalt TV. Der vil ikke gå mange år, f0r en 
stor del af os har 24 Tv-kanaler at vælge imellem. 

Disse fremtidsudsigter har naturligt nok rejst mange diskussioner 
om, hvordan TV-mediet vil og b0r udvikle sig herhjemme. Man har 
talt om mulighederne for at nedtage signaler fra den ene og den 
anden slags satellitter. Man har talt om hybridnet og integreret 
bredbåndsnet. Man har talt om reklamefinansiering, betalings-TV 
og licens. Man har talt om forskellige modeller for at styre TV- 
institutionerne. Man har talt om kabel-lovgivning og rammer for 
lokal-TV. 

Langt mindre har man talt om det indhold i TV-mediet, som det 
jo til syvende og sidst drejer sig om. Og når man har talt om det, har 
det som regel været på et meget generelt plan. 

Debatten trænger til mere konkrete belysninger af, hvad TV by- 
der på og kan byde på. Denne bog er tænkt som et bidrag i den 
retning. Den rummer analyser af de forskellige sider af TV som 
audiovisuelt medium og af forskellige centrale TV-genrer. Der er 
artikler om amerikanske fiktions-serier - og om musikken til dem 
- om danske fiktions-serier, TV-Avisen, reklamer i TV og histo: 
rieformidling i TV. Om musikvideoer bringer bogen endda to artik- 
ler, fordi de til sammen belyser spændvidden i en genre, der g0r sig 
stadig stærkere gældende i TV-mediet. 

Bogen n0jes imidlertid ikke med at analysere TV-mediets produk- 
ter. Den begiver sig ind på det vanskelige område, der drejer sig om, 
hvordan modtagerne forholder sig til disse produkter. 

I flere af artiklerne sker dette i form af brede socialpsykologiske 
overvejelser. Det gælder således Peter Larsens artikel om serie-gen- 
ren (Fra Los Angeles til Valby), Bent Fausings artikel om en TV- 
reklames virkemidler og oplevelsesmuligheder (Ved dagens slut- 
ning ...) og Jens F. Jensens artikel om musikvideo (Skrothandleren b 
den kollektive dr0mmepol). 

Tre af bogens artikler behandler samspillet mellem medium og 
modtager på et mere empirisk plan. Det g ~ l d e r  Anne I Ijorts artikel 
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om Kvinderne og Dallas, Ralf Pittelkows artikel om Seernes TV- 
Avis  og Karsten Fledelius' om Historie i TV. Sidstnævnte går spe- 
cielt ind på, hvordan Kjersgaards og Hammerichs historiske serier er 
blevet modtaget i den offentlige debat. De to fmstnævnte bygger på 
egne interview-unders~gelser - med såkaldt kvalitative interviewc, 
som retter sig mod at afdække sammenhængen i modtagernes op- 
fattelser og oplevelser af produktet. 

Gennem disse analyser af forholdet mellem mediet og modtager- 
ne aftegner bogen en vigtig udviklingslinje i medieforskningen in- 
den for de humanistiske fag. Mere overordnede teorier omkring 
forholdet mellem samfundsudviklingen, ændringen i psykologiske 
m ~ n s t r e  og medierne begynder nu at blive forbundet med empiriske 
unders~gelser. 

Det er en proces, som rejser en række metodiske problemer. Men 
det er samtidig en meget n~dvendig proces, som kan reducere et 
skel, der hidtil er gået alt for dybt inden for medieforskningen: 
skellet mellem på den ene side en helhedsorienteret og fortolkende 
humanistisk tradition, der risikerer at blive noget 'spekulativt' præ- 
get, og på den anden side en empirisk registrerende og kvantifice- 
rende samfundsvidenskabelig tradition, der risikerer at blive stående 
ved forholdsvis lmrevne og overfladiske iagttagelser. 

Når det gælder TV, må samspillet mellem mediet og modtagerne 
nudvendigvis ses i forhold til samspillet mellem de forskellige sider 
af mediet selv: tekst, tale, musik, anden lyd og ikke mindst billeder. 
Bogen belyser dette samspil fra flere forskellige vinkler. 

Jens Brinckers artikel om Musik til billeder g0r således systema- 
tisk rede for de former, som forholdet mellem billeder og lyd (mu- 
sik) kan antage. Det vil her nærmere bestemt sige musikkens muli- 
ge funktioner i forhold til billederne. Også Bente Kristiansens arti- 
kel om musikvideo (Musikvideo) og Jens F. Jensens artikel om sam- 
me emne tager fat på samspillet mellem billeder og musik, her med 
musikken som udgangspunktet. 

Bent Fausings artikel om en TV-reklame går specielt ned i de 
oplevelsesmuligheder, TV-mediet rummer gennem udnyttelse af 
billedernes bevægelsesmnnctre, sekunderet af musik og tale/tekst. 
De ~v r ige  artikler beskæftiger sig fortrinsvis med den måde, tale og 
billeder kan virke sammen på i formidlingen af et fiktions- (Larsen, 
Hjort) eller fakta-indhold (Pittelkow, Fledelius). 

Bogens artikler analyserer de særlige oplevelses- og forståelses- 
former, som de enkelte genrer appellerer til. Men samtidig tegner 
der sig i disse analyser nogle gennemgående problemstillinger fra 
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genre til genre. Her er specielt grund til at nævne et tema, som for 
alvor har trængt sig på i de senere års beskæftigelse med TV-me- 
diets udtryksformer: den stigende tendens til fragmentering i den 
~irkeli~hedso~levelse, som g0r sig gældende i forskellige TV- 
genrer. 

Således peger Peter Larsen, Bent Fausing, Jens F. Jensen og Bente 
Kristiansen fra forskellige vinkler på en sådan fragmentering og 
sætter den i relation til den moderne hverdagsbevidstheds bombar- 
dement med opsplittede indtryk og til et stigende behov for adspre- 
delse og hastig lystopnåelse. 

Samtidig kan bogen dog tjene som en advarsel mod nemme gene- 
raliseringer på et spinkelt og til tider ensidigt udvalgt empirisk 
grundlag. Anne Hjort kan eksempelvis fortælle, hvordan Dallas har 
udviklet sig fra den mere fragmenterede 'halv-fOljetonf-form til en 
mere sammenhængende fnljeton. Bente Kristiansen afdækker i ana- 
lysen af en konkrét musikvideo fundamentalt sammenhængsska- 
bende elementer bag det umiddelbare indtryk af fragmentering. Pe- 
ter Larsen kan tilsvarende konstatere, at tendensen til stigende frag- 
mentering langt fra er enerådende, når man ser på TV-fiktionsfor- 
mernes udvikling 

Samtidig peger Ralf Pittelkow på, at tilegnelsen af TV-Avisens 
nyheder kan styrkes væsentligt, når indslagene kan bygges op som 
mere sammenhængende fortællinger. Endelig kan succes'en for de 
historiske serier, som Karsten Fledelius behandler, vel også tages 
som udtryk for, at der er klangbund for TV-produkter, der giver en 
oplevelse af kontinuitet og overskuelighed. 

Noget kunne altså tyde på, at seernes behov og TVs forsng på at 
opfylde dem er mere sammensatte end som så. 

Samtidig er det en vigtig pointe i flere af bogens artikler, at det, 
som på det bevidste plan kan tage sig sammenhængsl0st ud, fnjer sig 
ind i en sammenhæng på det ubevidste plan. I den forbindelse vises 
det, hvordan ikke mindst TV-mediets visuelle karakter åbner for 
nogle fremstillingsformer, der har ligheder med dr0mmens  
(Fausing, Jensen). Det er fremstillingsformer, der kan aktivere fm- 
sproglige oplevelser. 

I flere artikler ser man kritisk på den måde, forskellige TV-genrer 
bruges på til at spille på ubevidste mekanismer hos modtagerne 
(Brincker, Hjort, Fausing, Kristiansen). Men samtidig er der også 
kritik af en abstrakt-moraliserende holdning til udtryksformer, der 
ikke lader sig passe ind i mere konventionelle skemaer (Jensen). 
Tilsvarende bliver det hos flere understreget, at udtryksformernes 
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forbindelse til det ubevidste peger på nogle af de muligheder, TV- 
mediet også har for at udvikle andre og mere befriende oplevelser. 

I det hele taget forholder bogens artikler sig ikke bastant afvisen- 
de, men derimod kritisk diskuterende til de sider af TV, de behand- 
ler. I nogle tilfælde bevæger diskussionen sig på de mere generelle 
overvejelsers plan, i andre tilfælde antager den mere konkrete for- 
mer. Mest konkret er den vel i Peter Larsens kommentarer til dan- 
ske Tv-serier, i Karsten Fledelius' betragtninger over hitorieformid- 
lingen i TV og i Ralf Pittelkows artikel om TV-Avisen. I denne 
sidste munder analysen af 'seernes TV-Avis' decideret ud i et forsug 
på at formulere nogle strategier, der kan styrke seernes mulighed 
for at få en meningsfyldt sammenhæng ud af TV-Avisens indslag. 

Det blev ovenfor sagt, at denne bog tager nogle skridt til at over- 
vinde det ret skarpe skel, der ofte har vist sig mellem humanistisk og 
samfundsvidenskabelig medieforskning. På samme måde kan man 
sige, at bogen tager nogle skridt til at overvinde det mindst lige så 
skarpe skel mellem medieforskerne og mediepraktikerne. Alt i alt er 
det kun beskedne skridt, og de trækkes fortsat med mange af de 
problemer, som en alt for markant og dermed ufrugtbar arbejdsde- 
ling skaber. Men skridtene er dog så reelle, at man kan fornemme 
grude i luften. 

Ralf Pittelkow 
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Peter Larsen 

Fra Los Angeles til Valby 

International og dansk TV-fiktion 

Fiktion i TV er mange t ing,  - kunne ihvertfald være 
det, m e n  i praksis er det fnrst og fremmest serier og 
fdjetoner, - de mange amerikanske og engelske, de få 
danske. Den folgende artikel diskuterer fmst ,  hvorfor 
serien og fd je tonen har fået denne centrale placering, 
ikke blot i TV, m e n  i massemedierne generelt gennem 
hele dette århundrede, - og hvad der er karakteristisk 
for den moderne internationale udformning af dem.  I 
anden del diskuteres den beskedne danske fiktionspro- 
duktion i forhold til de internationale tendenser, ek- 
semplificeret gennem en  analyse af krimi-serien An- 
thonsen. 

TV-fiktion og TV-publikum 

»Hjemmebiograf« - dét var et af de fnrste kælenavne, TV fik den- 
gang i 50-erne, da det dukkede op som et nyt, fremmed fænomen i 
danskernes hverdag. Levende billeder havde hidtil været synonymt 
med 'film', - spillefilm, billedfiktion, - noget man gik i byen for 
at se. Og nu ville filmene, meget praktisk, komme direkte ind i 
dagligstuen. 

Tiden @k, og det viste sig hurtigt, at levende billeder, TV'S leven- 
de billeder, også kunne være så meget andet: det daglige nyhedspro- 
gram, reportager, dokumentarfilm, shows osv. TV blev et sammen- 
sat medie og ikke den altid leveringsdygtige hjemmebiogaf, man 
havde forestillet sig. Men idag, 30 år efter de fsrste udsendelser, er 
'biograp-aspektet alligevel på mange måder dominerende, trods den 
store spredning i programtyper. 

Kvantitativt set spiller fiktionsstoffet en meget væsentlig rolle i 
det samlede udbud: en ihærdig dansk seer kan i lsbet af et år komme 
til at se omkring 200 film (danske og udenlandske, 'rigtige' biograf- 
film og film produceret specielt for skærmen), - over 50 stykker 
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TV-dramatik, - og over 50 forskellige, især amerikanske og engel- 
ske, Tv-serier.' 

Fiktionsstoffet fylder, og det har også publikums bevågenhed, - 
det siger DR's egne seerundersogelser noget om: På hitlisterne over 
de mest sete programmer er det film og serier, der dominerer sam- 
men med forskellige underholdningsudsendelser. Af andre pro- 
gramtyper er det kun Tv-avisen og enkelte aktualitetsudsendelser af 
typen Landet Rundt, der kan være med, ihvertfald oppe i den ende 
af listen, hvor tallene fortæller, at hver anden voksne dansker sidder 
foran skærmen.' 

Hoje seertal er ikke ensbetydende med popularitet, behover i det 
mindste ikke at være det. Blandt de 2-2.5 millioner, der lukker op 
for hitlistens hojest placerede programmer, finder man f.eks. TV'S 
stampublikum, de halvanden million, der alligevel ser revl og krat, 
- og de er formentlig ikke lige begejstret for alting, men bruger i 
vidt omfang TV som en art beskæftigelsesterapi. Ud fra seertal alene 
kan man hojest sige, at der omkring visse programtyper er nogle 
forhåndsforventninger, der lægger mellem en halv og en hel million 
seere til stampublikummet, - men altså uden at der så heri ligger 

- - 

nogen garanti for, at disse forventninger bliver opfyldt. Og ser man 
på undersogelser over seernes vurderinger af de enkelte program- 
mer, tegner der sig da heller ikke noget helt entydigt billede: Mange 
programmer med hoje seertal får faktisk en temmelig blandet mod- 
tagelse, som fortæller, at ikke alle af de mange seere fik deres for- 
ventninger opfyldt. Men vender man blikket bort fra hitlistens 
overste pladser og unders~ger mere alment, hvordan de enkelte 
programtyper vurderes, er der dog en klar tendens: overvejende 
positivt vurderede programmer finder man på underholdnings- og 
fiktionsfeltet, og det er også her man finder den eneste konsekvent 
positivt vurderede kategori, krimierne - som i mrigt også skiller 
sig ud på andre måder: de trækker deres store publikum på trods af, 
at de normalt sendes sent på aftenen, hvor seertallet ellers daler 
kraftigt, og deres publikum er væsentligt yngre end stampubli- 
k ~ m m e t . ~  

TV er mange ting, men dagligstuen er alligevel langt hen ad vejen 
blevet forvandlet til en slags hjemmebiograf: fiktionsstoffet vejer 
tungt i det samlede udbud, - det ses af mange, - og det er overve- 
jende populært stof. Hertil kommer så, at der er en meget stor 
gruppe seere, især yngre, som forholder sig mere aktivt udvælgende 
til det lobende programudbud for på denne måde at realisere idealet 
om hjemmebiogafen. I en rapport fra DR hedder det således: »TV'S 
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typiske storkonsumenter er ældre mennesker, som ser både fakta og 
fiktion . . . , mens yngre seere er mere selektive og som helhed bruger 
fjernsynet til underholdning og fiktionsoplevelse, men ikke ret me- 
get som fakta- eller nyhedsmedie. «* Det er en tendens, der yderlige- 
re forstærkes i de dele af landet, hvor der er flere kanaler at vælge 
imellem: her kan de yngre seere skabe deres 'egen' fiktions- og 
underholdningsflade ved at krydse mellem kanalerne og vælge ny- 
heds- og faktastof fra. I samme retning går brugen af de efterhånden 
ganske mange videomaskiner: det er fiktions- og underholdnings- 
stof, der tappes, og lageret afspilles - suppleret med lejede film - 
når TV sender fakta- og aktualitet~~rogrammer.~ 

Hvad spiller hjemmebiografen? Hvis man er henvist til DR's ud- 
bud kan man som sagt se film, TV-dramatik og - helt dominerende 
- serier, en sand syndflod af episoder og afsnit. Det er dem, det 
fdgende handler om. 

TV-fiktion - to grundlæggende fortælleformler 

Serier, - siger vi til daglig, men tænker i virkeligheden på to lidt 
forskellige ting, nemlig fdjetoner og serier. Fdjetonen er den fort- 
Inbende fortælling, der s t~kkes  op i afsnit (Matador, Dallas), mens 
serien er en række afsluttede fortællinger (de såkaldte episoder) med 
gennemgående hovedpersoner (Huset  på Christianshavn, Kojak). 
Fortællinger altså, men fortællinger fortalt på en særlig måde, i en 
særlig rytme henover længere tidsforlnb. To fortællemåder, to for- 
tælle-formler, der både ligner og adskiller sig fra hinanden. 

De fsljeton-afsnit og serie-episoder, vi fdger i lrzibet af en TV- 
sæson, er som al anden fiktion bundet på mangfoldige måder til den 
bestemte historiske situation, de bliver produceret i. Indholdsmæs- 
sigt forholder de sig til 'tiden', til dens dominerende konflikter, som 
de tematiserer, dramatiserer, udspiller i handlingsforl0b. De repræ- 
senterer forskellige bud på historien, forskellige ~dt r~ksmæss ige  og 
indholdsmæssige bearbejdninger af dén aktuelle virkelighed, som 
også er publikummets - og de g0r det indenfor de rammer,  de to 
fortælleformler stiller til rådighed. 

Men rammen er også en del af billedet: Formlerne spiller aktivt 
med, - de ligger som noget på forhånd fastlagt, noget det givne stof 
må indordnes under, og de ligger som en forhåndsforventning i 
publikummet. Vores fascination af de forskellige fdjetoner og serier 
er naturligvis i vidt omfang bestemt af deres stof, deres bearbejdning 
af virkeligheden og den måde, hvorpå denne bearbejdning spiller 
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sammen med vores behov, men o g s i  af dét forhold, at stoffet fortarl- 
les på netop denne bestemte måde, s o m  fdjeton, s o m  serie. Set fra 
producenternes side har disse formler nogle egenskaber, som g0r 
dem '~konomiske' at arbejde med, men forudsartningen for, at disse 
egenskaber overhovedet kan udnyttes, og at det altså kan betale sig 
at producere fiktion som fdjeton eller serie, er, at de set fra publi- 
kums side har nogle kvaliteter i sig selv, som narsten på forhånd, f ~ r  
den konkrete stofinvestering, garanterer dem succes - eller i det 
mindste forhåndsinteresse. Disse kvaliteter kan bedst indkredses ved 
kort at skitsere de to formlers forhistorie i massemedierne. 

Fdjetonen - det lange s t m k  

Til at begynde med er f~ljetonernes historie en del af pressehistori- 
en. De dukker sporadisk op i forbindelse med de tidlige aviser, men 
bliver fmst en egentlig institution i årene 1830-48, under den fran- 
ske presserevolution. De nye, moderne masseaviser skulle sarlges - 
og blev solgt, - på en kombination af nyheder og fiktion. Overst på 
avissiden fandt læseren de sidste nyheder om livet i Paris og de 
andre storbyer, nederst, adskilt fra nyhedsstoffet med en streg, det 
samme stof én gang til, men nu som fiktion, som underholdning, 
som fdjeton. Over stregen: journalisternes fortadlinger fra 'det 
virkelige liv', om kriminalitet, ~konomiske transaktioner, politiske 
intriger, det h ~ j e r e  selskabsliv, - og under stregen: det sidste afsnit 
af Sues Paris' Mysterier, Dumas' Greven af Monte  C h r i ~ t o . ~  

Fdjetonen er i princippet blot en roman, en enkelt af tidens roma- 
ner, der - brudt op i underafsnit - formidles i dagspressens rytme. 
Men 'tidens romaner' er her i fdjetonens blomstringstid de store 
realistiske fortællinger med deres lange, forgenede handlingsforlOb 
og brede stof. Og mange af de klassiske realistiske romaner nåede da 
også deres fmste publikum netop som fdjetoner, ligesom fdjetoner- 
ne i denne periode mere generelt delte prartentioner med den reali- 
stiske roman: de former sig sædvanligvis som omfattende skildrin- 
ger af genkendelige, samtidige miljaer, fremstiller med et voldsomt 
persongalleri tidens sociale konflikter i deres typiske former, altsam- 
men bundet op omkring nogle centrale ,gennemgående figurer, hvis 
individuelle levnedsl~b og de sociale krarfter, der virker ind i disse, 
udfoldes detailleret og komplekst. Fdjetonerne henvender sig til 
larseren med et bredt, stof, hvor fiktion og virkelighed 
glider sammen, - de lægger op til identifikation og medleven,  ind- 
leven i m i l j ~  og figur. 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



En af tidens romaner, men altså ikke en, der kan slugec i ét stræk: 
som fnljeton må romanen læses i små ryk, fortaellingen må stykkes 
sammen bid for bid, over lange tidsstraek, læseren må bygge den op 
af afsnit, der ofte slutter netop på et mest spaendende sted. Cliffhan- 
ger'en, den scene, hvor helten i en eller anden forstand 'hænger ud 
over afgrunden' er et velkendt fortællekneb, som romanerne anven- 
der ved kapiteludgang, men i fnljetonens læserytme får den en til- 
spidsning: laeseren er tvunget til at vente, spaendingen bliver ferst 
udlsst næste dag. Og her er vi ved denne formels centrale kvaliteter: 

Foljetonen opbygger lange spændingsbuer. På den ene side har 
den det lange tidsperspektiv: begynder man at læse, kan der gå 
måneder f ~ r  den endelige afslutning, fer den sidste pointe falder. På 
den anden side udlnser den i hvert afsnit en spænding for straks 
efter at opbygge en ny, der binder over til naeste afsnit. Fra avispro- 
ducentens synspunkt er gevinsten klar nok: fanges læseren af stof- 
fet, kan avisen også saelge naeste dag. Men forudsaetningen er, at 
stoffet kan fange og at læseren er disponeret for netop denne tileg- 
nelsesform: Fnljetonen forudsaetter en læser, der lever med, invol- 
verer sig så dybt i stoffet, at han eller hun må have naeste afsnit 
med, men samtidig en Izcer, som har laert at vente og som opnår en 
saerlig lyst ved denne uendelige udskydelse af udlnsningen, - en 
læser som ikke er interesseret i at blive fnrt direkte til målet, men 
som tvaertimod finder lyst ved den stadige afledning. 

Serien - det korte åndedrag 

Serien slår igennem i massemedierne et halvt hundrede år efter 
fnljetonen. Stedet er England, mediet de illustrerede månedsblade, 
hvor fiktionsstoffet dominerer. Startskuddet går i december 1881: 

»Der udkom dengang en masse månedsblade . . . Det havde slået 
mig, når jeg betragtede disse forskellige blade med deres raekker af 
adskilte, usammenhængende historier, at hvis man skabte en enkelt 
gennemgående hovedperson i en serie af fortaellinger, og hvis han 
blot kunne tiltrække sig laeserens ~~rnaerksomhed, så ville dette 
forhold binde læseren til dette bestemte blad. På den anden side 
havde jeg længe ment, at den almindelige fnljeton snarere var til 
skade end til fordel for et månedsblad, eftersom man altid, fnr eller 
senere, går glip af et nummer, og bagefter har den mistet enhver 
interesse. Det ideelle kompromis var klart nok en gennemgående 
hovedperson, og så alligevel afsnit som hver for sig var afsluttede, 
således at knberen altid var sikker på at kunne nyde hele bladets 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



indhold. Jeg tror, jeg var den forste, der indså dette, og »The Strand 
Magazinee det forste blad, der forte det ud i livet.«' 

Det er Arthur Conan Doyle, der her i sine erindringer fortæller, 
hvordan han med de 6 forste, små fortællinger om Sherlock Holmes 
ikke blot fastlagde detektivhistoriens klassiske monster, men også 
introducerede serien som fortælleformel i massemedierne. 

Selve formlen er nu ikke helt så ny, som Doyle vil have det til at 
se ud; serien har, ligesom foljetonen, en forhistorie, der går langt 
bagom massemedierne. Foljetonen er en 'åben' formel: en hvilken 
som helst fortælling, der afbrydes og stykkes op i afsnit, kan i 
princippet udvikle sig til foljeton. Serien er mere 'lukket': den synes 
at tiltrække sig én bestemt slags fortællinger. Den er en 'folkelig' 
form i slægt med anekdoten, vitsen og producerer op igennem histo- 
rien de 'lave' fortællinger: skælmehistorien, pikaresken, molbohi- 
storien, Arhushistorien. 

De gennemgående hovedpersoner er det centrale i serien. De har 
sædvanligvis ingen indre eller ydre udvikling, de ældes ikke, de 
modnes ikke, de er 'flade' figurer udstyret med få karakteristiske 
egenskaber, og de bevæger sig i et univers befolket af 'typer'. Alle- 
rede for handlingen går i gang er der mellem figurerne og typerne 
anlagt en tematisk spænding, en konfliktmulighed, som i lobet af 
fortællingen dramatiseres i et fast begivenhedsforlob. 

Dette til forskel fra foljetonen, hvis fortælling i princippet er 
uforuudsigelig: den kan gå i alle tænkelige retninger, Iofte helten til 
tinderne, styrte ham i afgrunden. Seriens fortælling, derimod, er 
egentlig fortalt, for den går igang. Den opretter en kort spændings- 
bue, når frem til pointen i hver episode, men udfaldet er kendt på 
forhånd, ihvertfald i grove træk, og interessen knytter sig i stedet til 
det givne afsnits særlige variation af det velkendte 'monster: hvor- 
dan når handlingen sin pointe, - ikke: hvad er pointen? Serien 
opererer således inden for en kort tidshorisont, læseren kan opnå en 
momentan spænding, men er samtidig sikret i bevidstheden om, at 
afslutningen, udlosningen kommer om kort tid, og at den ikke vil 
rumme overraskelser af mere gennemgribende art. Her-og-nu-ople- 
velsen, genkendelsens glæde, den flotte variation - det er nogle af 
de kvaliteter, serien lokker med. Men det betyder så også, at selvom 
det enkelte afsnit i princippet er en afsluttet helhed, kan selve serien 
fortsætte i det uendelige: hvor foljetonen altid stræber mod sin 
afslutning, mod den sidste pointe, der skal binde slojfe på alt det 
foregående, d& kan serien lægge afsnit til afsnit, så længe de nye 
variationer kan 'tiltrække sig læserens opmærksomhed1. 
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Da Doyle skrev historierne om Sherlock Holmes, var tiden 'mo- 
den' for sammenkoblingen af serie-formlen og de nye månedsblade. 
Hans overvejelser i erindringerne er interessante, fordi de meget 
nogternt beskriver en mediernæssig kalkulation som ikke har ænd- 
ret sig væsentligt. Det er ikke en 'klassisk' forfatter, der taler i 
citatet ovenfor, ikke en person, der drives af et meddelelsesbehov, 
men en mand, der sætter sig i sælgerens sted og kaster sit vurderen- 
de blik på markedet: Hvordan fastholder man læserne? Hvad er der 
brug for? 

To ting, ifolge Doyle: For det forste må hovedpersonen konstrue- 
res, så han 'tiltrækker sig læserens opmærsomhed', han skal ramme 
'noget i tiden', ramme læsernes forestillingsverden, være en idealfi- 
gur eller et muligt objekt for mere ubevidste fantasier. Og så for det 
andet, selve serieformlen med dens hf te  om, at hele historien kan 
nydes i én gennemlæsning, at der så at sige er gevinst hver gang. 
Det er en ny opfattelse af publikum, der viser sig her, - eller 
rettere: en viden om hvordan de nye månedsblades publikum er 
indrettet. Det består af læsere, som adskiller sig fra det klassiske 
fdjetonpublikum, - de er utålmodige, kommer de til at springe ét 
enkelt foljetonafsnit over, er der ikke noget, ifolge Doyle, der får 
dem til at blive hængende alligevel. De fascineres ikke af fordybelse, 
indlevelse, lange spændingsbuer, men af dén hurtige oplevelse som 
serien tilbyder: I modsætning til den gængse litterære kortform, 
novellen, kræver serieafsnittet end ikke den mest nodtorftige ekspo- 
sition. Når det forste afsnit er læst, er fiktionsrummet etableret og 
næste afsnit kan starte in medias  res.  

Det er det moderne storbypublikum, der nu for alvor trædersind 
på scenen: Londons nye lag af 'professionals', som kober måneds- 
bladene i jernbanekioskerne og læser i dem for at slå tiden ihjel på 
turen mellem centrum og forstæder.' I forhold til de t t e  publikum er 
serien en mere adækvat fiktionsform, men den har ikke foljetonens 
sikkerhedsnet, den kan ikke trække læseren med sig ved hjælp af 
overgribende spændingsbuer fra afsnit til afsnit, dens publikum er 
trolost og den må satse hver gang, fortælle det gamle på en så ny og 
interessant måde, at selve erindringen om den sidste satsning får 
læseren til at kobe også næste nummer. Om og om igen indtil 
fornemmelsen for hvad der rorer sig i publikum svigter - eller 
fortæller, at det er tid at sadle om og begynde en anden serie. 

Massemedier og formler 

Doyle ramte med sin serie én stor gruppe i mas~epublikummet og 
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viste vejen for bladudgivere verden over: seriernes tidsalder be- 
gyndte, - men publikummet er en sammensat stnrrelse, og den 
enkelte lzsers fiktionsbehov er heller ikke nogen enhed. Fdietoner- 
ne kunne stadig finde deres publikum, og i det nye århundrede 
vandrer de to fortælleformler fra den trykte presse over i de moder- 
ne medier, til radioen, filmen og TV. Mange forskellige forhold 
(publikumssammens~tning, distributionsmåde osv.) blev afprende 
for, hvilke formler der sejrede i det enkelte medie; i ugebladene blev 
det fdjetonen, i filmen serien - fra de tidlige farcer over Zorro, 
Hopalong Cassidy, Jens Lyn til Indiana Jones og Olsen-banden9 
Igennem hele TV'S historie har de levet side om side, men dog sådan 
at der har vzret en massiv overvzgt af serier, - ihvertfald på det 
anglo-amerikanske område. 

At det blev serierne, der kom til at dominere i den internationale 
TV-sammenhæng, er der flere grunde til: Det er en bekostelig affæ- 
re, at producere billedfiktion som film og TV, og set fra producen- 
ternes side bliver serierne en tiltrækkende formel, fordi de er det 
tætteste man på fiktionsområdet kan komme til egentlig industriel 
produktion. Hvis forhåndskalkulationerne er rigtige, hvis stoffet, de 
centrale personer, de afledte handlingsm0nstre er konstrueret med 
fornemmelse for massepublikummets behov, så kan produktions- 
processen i meget vidt omfang standardiseres og rationaliseres, og 
de totale omkostninger målt f.eks. i forhold til almindelig spille- 
filmsproduktion nedbringes betydeligt. 

Men serierne spiller også ind i en anden 'Okonomif, publikum- 
mets 'behovseikonomif. Den s amf~ndsmzss i~e  proces, som i sin tid 
skabte de sociale grupper, der blev seriernes fmste publikum, er 
fortsat og intensiveret op igennem århundredet. En presset, frag- 
menteret hverdag i et mere og mere urbaniseret miljo, - det er 
livsvilkår som store dele af massepublikummet efterhånden er ble- 
vet fælles om. De behov for psykisk kompensation i form af ikke- 
krævende, hurtige oplevelser og adspredelse, som denne proces af- 
sætter, påtager kulturindustrien at opfylde med serierne og deres 
tilbud om fiktion som 'fast food'. Men i lobet af denne proces afszt- 
tes også modsatrettede behov: behovet for at overskue, bringe orden 
i, samle det splittede, behovet for, i det mindste i fiktionens form, at 
se sociale processer som helheder, at se f o r l ~ b  hvor menneskelige 
handlinger er konsekvenser af veldefinerede årsager, - og her kom- 
mer bl.a. fdjetonerne ind. De er ikke så utidssvarende som Doyle 
fornemmede, de rummer blot nogle andre muligheder end serierne, 
og derfor dor de ikke ud under medieekspansionen. I modet mellem 
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kulturindustri og publikumsbehov bliver det imidlertid oftest indu- 
striens 'nkonomi', der sætter præmisserne. 

Formlernes forvandling 

Hvad skal der fyldes i formlen? Serien skal rumme noget, der kan 
'tiltrække sig publikums opmærksomhed'. Den kan konstrueres ud 
fra en fingerspidsfornemmelse af publikumsbehovene, men produ- 
centerne kan også skele til andre serier. Inden for kortere perioder 
udskilles der på grundlag af særlig populære serier nogle underty- 
per, serie-genrer, - bestemte personkonstelationer, bestemte hand- 
lingsmmstre, men de er, hvad der ligger i sagens natur, mindre 
stabile, under stadig ombrydning: western-, agent- og science-fic- 
tion-serier var f.eks. udbredte i 60-erne, men deres antal er dalet 
drastisk i 70-erne, de rammer ikke længere publikum.10 . - 

To genrer har været populære gennem hele TV-historien, krimi- 
en  og dagligstue-komedien (comedy, eller situation comedy, sit- 
com) .  Der er tale om 'åbne' genrer, de er ikke bundet til bestemte 
mi l j~er  eller sociale situationer og konflikter, de kan opsuge og 
opfange nye tendenser i tiden og publikum. Og de passer perfekt til 
seriens korte form: krimi-en med den korte spændingsbue bygget 
op om den centrale konflikt mellem detektiv og forbryder, og come- 
dy-en næsten endnu bedre: den kan helt undvære handlingsforl~bet 
og bygges op af lmt sammenkædede situationer, der udloser pointer 
som perler på en snor. 

Serierne - og fdjetonerne - fdger med 'tiden', registrerer æn- 
dringer, nye tendenser, men ikke blot på det stoflige niveau: der 
sker også noget med formlerne undervejs. Et eksempel kan være 
netop seriernes stigende dominans over fdjetonerne. Men serien 
selv er også i forvandling. Sat på spidsen kan det formuleres således, 
at comedy-mmstret har bredt sig til de andre serie-genrer, - for- 
stået på den måde, at det i sig selv korte handlingsforlOb begynder at 
træde i baggrunden til fordel for en lmere sammenf~jning af spekta- 
kulære, lystfyldte, pirrende optrin. De sidste årtiers internationale 
serie-historie er historien om, hvordan pointerne tenderer mod at 
opsluge intrigen, de korte oplevelser fortrænger fortællingen. Tyde- 
ligst i krimi-erne: 

Langt op i 60-erne var den internationale TV-krimi opbygget 
efter Doyles og hans tidlige efterfdgeres mmster som mysterier, 
gåder, - en kort spændingskurve koncentreret omkring én eneste 
pointe: afsloringen af den skyldige, 'Hvem gjorde det? whodunnit?' 
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Og selvom mysteriet fmst og fremmest var et påskud for, at den 
centrale figur, detektiven, endnu engang kunne brillere og variere 
det gamle mnnster på en ny og overraskende måde, så rummede 
krimi-en trods alt også muligheden for seerens medspil i opkla- 
ringen. 

I den moderne krimi forholder det sig sædvanligvis anderledes: 
enten er der slet ikke noget mysterium, for seeren kender på et 
meget tidligt tidspunkt, - ofte fra fnrste billede, - forbryderens 
identitet og venter blot på, at også detektiven skal nå frem til denne 
indsigt, - der er her sket en forskydning fra gåden til et spil mellem 
de to hovedmodstandere, med seeren i en mere tilbagelænet, vurde- 
rende position, - eller også er der ganske vist et mysterium, men 
det fortælles så diffust og slnret, at seeren ikke har nogen reel 
mulighed for at fslge med, opklaringsarbejdet bliver uforståeligt 
eller træder helt i baggrunden, sagen loses ligesom tilfzldigt: i 
stedet for den ældre krimis lille intrige bliver det centrale her hoved- 
personens bevægelse gennem et uigennemskueligt univers, hvor 
han hele tiden placeres i lyst- og spændingsfyldte situationer, uden 
at disse gives en mere omfattende forklaring eller perspektivering. 

Noget tilsvarende g0r sig gældende i fdjetonerne. De tidlige TV- 
fdjetoner lå i forlængelse af den traditionelle fdjetonroman, udnyt- 
tede den længere form til at give brede tidsbilleder osv. (og mange af 
dem var simpelthen filmatiseringer af fdjetonlitteraturens klassike- 
re). De moderne TV-fdjetoner opererer stadig i dette felt, men det 
er samtidig klart, at den overgribende handlingskurve spiller en 
noget mere perifer rolle end tidligere, og ofte kun anvendes indtil 
fdjetonen er 'knrt ind'. Den Tv-seer, der tilfældigt lukker op for et 
afsnit af Dallas, kan forholde sig til Ewing-familiens medlemmer 
som til hovedpersonerne i en serie, - det er normalt ikke nndvenj 
digt at have set de foregående afsnit, for slet ikke at tale om hele 
fdjetonen fra begyndelsen af: for det f0rste fordi den moderne 
foljeton tenderer mod at skabe korte afrundede handlingsforlob in- 
denfor det enkelte afsnit - dets hovedkonflikt introduceres i starten 
af forlobet og bringes frem til en art Insning til sidst, fnr der sluttes 
af med den obigatoriske cliffhanger, - for det andet fordi personer- 
ne er konstrueret som serie-figurer, de er 'flade', har en begrænset 
handlingsradius og faste indbyrdes konflikter, der lader sig variere i 
det uendelige." 

Foljetonens forvandling til en slags serie, seriens forvandling til 
oplevelseskzder, intrigens, fortzllingens nedtoning - det er nogle 
tendenser i moderne fikti~ns~roduktion for TV, t rzk  som man også 
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har kunnet finde - mere isoleret - tilbage i mediehistorien, f.eks. i 
den såkaldte 'kuleirte' litteratur, men som nu almengeires. 

En side af denne udvikling er klart nok bestemt af, at fiktionen 
produceres i forhold til en kommerciel TV-sammenhæng. Fdjeto- 
nerne og serierne skal stadig sælge noget, ikke aviser og månedsbla- 
de, men seere, - seerbevidsthed til TV-stationernes annonceirer. 
Opbygningen af forlobene er bestemt af, at de på bestemte tidspunk- 
ter skal afbrydes af reklamer, de skal v z r e  så oplevelsesmzttede, at 
seerne bliver hzngende, indtil reklamerne er forbi, - cliffhangeren 
rykker fra fdjetonafsnittets slutning ind i forleibet, både i feiljetoner 
og serier, - men de skal også vatre så åbne, at de kan indfange nye 
seere undervejs, derfor ingen strammere intrige, men episodiske 
rzkker af optrin, der ikke kratver andet end et minimalt kendskab til 
personer og genremeinstre: der arbejdes med 'koldstart', seeren skal 
'tznde' her og nu, hvilket også får betydning for stofinvesteringen, 
- for l~bene koncentrerer sig om de mest fnlelsesladede områder i 
publikummets erfaringsverden: bruger sexualitet, angst, autorits- 
konflikter osv. som 'choker'. 

Dansk TV-fiktion 
Vender man nu blikket fra det internationale TV-marked til Dan- 
mark, zndres billedet noget, men ikke radikalt, for steirstedelen af 
programmet i den danske hjemmebiograf er jo netop fyldt op med 
stof fra det anglo-amerikanske område. De forskellige 'nyere' inter- 
nationale tendenser viser sig også på de danske TV-skzrme, dog slår 
de ikke rent igennem. Fiktionsområdet er - både i Danmark og 
internationalt - et sammensat fznomen, hvor det nye trzder frem 
på baggrund af og i brydning med det gamle, og i Danmark forstær- 
kes denne brydning yderligere på flere måder, bl.a. gennem DR's 
særlige indknbspolitik, som i de senere år dels har trukket fdjeto- 
nerne frem på seriernes bekostning - uden at seriernes kvantitative 
dominans dog er blevet brudt, - dels, for seriernes vedkommende, 
har prioriteret de 'zldre' typer heijest. 

At fdge programmet i den danske hjemmebiogaf bliver på denne 
måde en rundvisning i nyere TV-fiktions historie. Ved årsskiftet 
1984-85 kunne de danske seere således både se afsnit af Dynacty og 
Thornbirdc, en moderne, 'uendelig', serie-agtig f~l je ton overfor en 
mere gammeldags, kort fnljeton med panoramisk skildring af en 
historisk periode og langt udspundne spændingsbuer, - og på serie- 

området: både Me and m y  @r1 og Mike Hammer, en moderne, 
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engelsk comedy overfor en amerikansk krimi, der rummer både 
nyere og z ldre  t r zk .  Og så midt mellem det udenlandske stof: to 
danske produktioner, en genudsendelse af den folkekzre foljeton 
Matador og premiere på en ny  dansk krimi, serien om Anthonsen. 

Set i sammenhæng med den internationale TV-fiktion er disse - 
og andre - danske forseg på området interessante på flere måder. 
Kvantitativt må danske serier og foljetoner nodvendigvis spille en 
yderst beskeden rolle i det samlede udbud: Som sagt er det dyrt at 
~roducere  TV-fiktion, og hvis det drejer sig om at fylde en sendefla- 
de op på den billigste måde, - hvad det, givet de ekonomiske ram- 
mer omkring DR, i et betydeligt omfang g0r - så er de udenlandske 
produkter uden konkurrence, de kan leveres til dumpingpriser, fordi 
de allerede har spillet sig ind på hjemmemarkedet. Til gengæld kan 
de temmelig få danske ~roduktioner konkurrere på en anden måde: 
de har et ganske godt greb om ~ubl ikum. Deres seertal er altid 
meget hoje, af og til op mod 3 millioner, og de vurderes overvejende 
positivt. Der er en del, der tyder på, a t  danskerne faktisk hellere ville 
se dansk end udenlandsk fiktion, - hvis de kunne vælge. 

Det kan der være mange forskellige grunde til, - formendig de 
samme grunde, som gennem årene har holdt liv i dansk filmproduk- 
tion i en markedssituation, der ellers - analogt med forholdene på 
TV-området - er domineret af anglo-amerikanske produkter: et 
fiktionsstof der forholder sig til publikums umiddelbare, nære situa- 
tion og dens konflikter, - som udspiller sig i fortrolige miljoer, - 
og som formidles på dansk af danske skuespillere giver sådanne 
produktioner nogle indholdsmæssige kvaliteter, som ger dem mere 
tiltrækkende end de udenlandske tilbud, der trods alle forsog på at 
nedtone specifikke sociale, geografiske, nationale træk bliver mere 
eller mindre eksotiske, når de omplantes til danske Tv-skærme. 

De danske fiktionsproduktioner adskiller sig imidlertid ikke blot 
fra de internationale på det stoflige plan, de er også 'anderledes' 
betragtet fra et mere formelt, fortællemæssigt synspunkt, de repræ- 
senterer hver for sig nogle bud på, hvordan en serie, en foljeton kan 
se ud, og afviger som sådan ofte fra de udenlandske produkter. 
Udsigten til en endnu sterre strom af internationale fiktionspro- 
grammer indover de danske Tv-skærme via satelitter og nye, natio- 
nale kanaler, ferte ganske vist i begyndelsen af 80-erne til forskelli- 
ge eksperimenter, især med serie-formen. Hensigten var at afprove 
mulighederne for at tage konkurrencen op ved at skabe 'moderne' 
danske serier efter internationalt monster, og resultatet blev en ræk- 
ke comedies (som f.eks. Mille og Mikkel, Henover midten), der 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.




