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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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