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Bare i en enkelt uge i juni (1987) kunne ksbenhavnere med alminde- 
lige antenneforhold se fslgende komedieserier i fjernsynet: I Dan- 
marks Radios (DR) fjernsyn aflsstes »Han, hun og karrieren<< af 
~ H a l l s j  på konsulatet«, og på lokaltvstationen Kanal 2 kunne man 
både se »Hvad fatter gsr« og »Hvem [der] har bukserne på« - bag 
den sidste gemmer sig den i U.S.A. meget omtalte serie »Archie 
Bunker«. På Sveriges Radios (SR) program 2 kunne man fslge »da- 
vel Hr. Minister« og »Pantertanter«. DR genudsendte desuden 
»Soap« og annoncerede genudsendelse af »Sams bar«. 

Temmelig mange, og havde man adgang til de  tyske kanaler og 
satellitprogrammerne, ville komedieudbuddet sikkert vzre  endnu 
stsrre. At denne programtype er populzr viser den konstans hvor- 
med de optrzder på programfladen verden over. Så vildt som i 
U.S.A. er det dog nzppe.  Her var i meget lang tid det også i Dan- 
mark viste »Cosby & Co.« ganske enkelt det mest populzre - d.v.s. 
mest sete - program overhovedet. 

Andre komedieprogrammer står stadig klart i erindringen: 
»MASH« og »Hallsj på badehotellet« for at  tage et amerikansk og 
et  engelsk. Man kan tznke på de  to skrotsamlere »Albert & Her- 
bert« fra Sverige (eller England!) eller »Fleksnes' fataliteter« fra 
Norge. Svagere står de danske forssg »Mille og Mikkel« og »Frk. 
Jensens Pensionat« bortset fra flagskibet fra 70erne »Huset på Chri- 
st ianshavn~. 

Selv om nordiske bidrag kan nzvnes, så domineres denne genre 
dog massivt af amerikanske og engelske serier - og det altså ikke 
alene på DR. Central- og sydeuropziske indslag er helt fravzrende. 
Man skal derfor ikke have fulgt med i TV-programmerne lznge for at  
konstatere hvorfra de  billige grin kommer. Men hvorfor ser billedet 
sådan ud? Standardsvaret falder prompte: Billige er de ikke - ihvert- 
fald ikke a t  producere, omend denne type programmer faktisk er 
relativt billige. Derfor må de små landes 'TV-stationer satse på a t  
ksbe dem (billigt) i udlandet. Dette forklarer måske nok fravxret af 
dansk/nordiske komedieserier (såvel som den store importandel ge- 
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