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INTRODUKTION 

Artiklen beskæftiger sig med det nyeste visuelle 
medie, TV og primært som det tager sig ud i 
USA. Det er i USA, at TV-produktionen er 
mest udviklet, og det er herfra, at M modtager 
den stmste s t r m  af kulturimperialisme ogsA 
hvad angib TV, man kan blot tænke pA antal- 
let af amerikanske TV-serier i dansk fjernsyn. 

Det beskrives, hvorledes mediet TV formes 
af de samfundsmæssige krav. Med medium 
forsth bAde udviklingen af apparatet (hard- 
ware) og udsendelsen (soft-ware), og mAden 
det indgib i d0gruytmen som m~be l  og be- 
hovstilfredsstillende instans for de oplevelses- 
a k e r ,  der er skabt i samfundslivet. TV irnw 
dekommer nogle faktiske behov, der er opstkt 
i det i bred forstand sociale liv omend kun med 
momentan tilfredsstillelse. De behov, som W- 
keligheden har frembragt, udnyttes i TV- 
serierne, som der primært fomseres ind pA. 

TV er udviklet fra radioen og denne udvik- 
ling og afhængigheden af lydsiden til fordel for 
billedserien i TV-seriernes fmte  tid beskrives. 
De særlige forhold i udviklingen og den nuvæ- 
rende opbygning af TV i USA drages frem: de 
mest dominerende Networks (RCA, CBS, 
ABC), Ligesom deres interesser i andre medie- 
foretagender og hvorledes det samlede medie- 
udbud henviser til hinanden tages op, produk- 
tiomkkaberne og her primært MCA- 
Universai, markedrunders~gekr, program- 
Iegning dvs. seertyper og antal, der tilrette- 
lægges efter den laveste fællesnævners princip, 
og sendetidspunkter. Og endelig tages udvik- 
lingen i seriens æstetik op, hvorledes spændin- 
gen og dynamikken intensiveres for at holde sA 
mange til skærmen som muligt, s& de ikke bli- 
ver fristet af andre og mere dramatiske udsen- 
delser. I den forbindelse tages ogsA reklamer- 
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nes indflydelse pti serieepisodens udformning svarer i den forstand til virkelighedens s t m e  og 
op. En udformning der tilstræber en udeluk- s t m e  grad af opsplitning. Der skabes til sta- 
kelse af disharmoni mellem reklame og TV- dighed oversigt over det opsplittede samfund i 
serien. Tv-serierne er pti grund af kravet om dette medie; det gwes imidlertid ikke mere i 
spænding og dramatik og reklamemes opde- brede, episke forlrab, men fragmentarisk og 
ling blevet episodiske og fragmentariske og episodisk. 

MORTEN GIERSING: TV - MADE IN USA 

TV er et fascinerende medie. Det var ihvertfald 
fantastisk: den lille skærms billeder midt i stu- 
en, p& mystisk vis transmitteret til aftenkaffen 
ved et tryk pti knappen. Gaderne, for ikke at 
tale om biograferne, var tomme, taxi'erne kla- 
gede; fjernsynsanskaffelsen var en sarnmen- 
komst værd, ogsti n& der var gæster samledes 
man om skærmen. 

Arbejderens interesse for hvordan mekanik- 
ken virker, vakt af arbejdsprocessen omkring 
det konkrete produkt, gjaldt ikke mindst dette 
tekniske vidunder. Eller mbke var der ligefrem 
tale om en hævn: mere og mere underlagt ma- 
skinens rytme for hvert teknisk fremskridt, 
kunne han her erhverve sig en rigtig godbid af 
de moderne tiders teknologi for sig selv, kaste 
sig over det tekniske vidunders indretning som 
de tekniske vidundere ellers kastede sig over 
ham (og sjældnere hende). Funktionæren, der 
fortsat bildte sig ind at være andet end arbej- 
der. og fortsat havde et par grunde til det, var 
nok ogsti fascineret. Men som fralge af det ge- 
nerelle orienteringstab som den usikre sociale 
indplacering bevirkede, var teak- eller palisan- 
der-mrablet ogsti kærkomment som et status- 
symbol blandt andre. 

Fjernsynet, det blotte apparat, var ogsti lidt 
af et spiritistisk medie, som kunne sætte inde- 
haveren i umiddelbar forbindelse med de hraje- 
re magter, teknologiens og konsurnets Irafterige 
slaraffenland. Til en begyndelse var det i h0j 
grad mediet selv som var budskabet. 

Interessen samlede sig ikke sti meget om det 
der kom ud. Det var ikke sti meget og det var 
ikke voldsomt interessant. Men hva ku det 
som medie? 

Det var film midt i dagligstuen. Pti én gang 
mere privat, umiddelbart i intimsfæren og ikke 
i biografens anonyme mwke, og samtidig mere 
fælles, alle andre sti ogsti Gunner NU lige nu. 
Det kunne noget som filmen ikke kunne, sende 
direkte, direkte transmission, live som arneri- 
kanerne sagde, den store verden lige indenfor. 
Det var ellers vanskeligt nok at ha den store 
verden pti den lille skærm. TV lagde billed- 
mæssigt op til nærbilleder, til mennesker og 
ansigter, ikke det store vue over by- og land- 
skaber. Filmen vidste da ogsti hurtigt at frem- 
hæve dette fortrin, det landskabsmalende to- 
talbiede, ved at udvikle nye kæmpelærred- 
formater. Ligesom filmen henvendte TV sig 
med bMe lyd og billede til sanserne. Radioen 
kunne kværne i baggrunden, kan det ihvert- 
fald. men skærmen fangede opmærksornhe- 
den og snakken blev til kommentar, eller for- 
stummede; man sti fjernsyn. Det krævede ogsti 
koncentration at fralge og strukturere den - i 
forhold til f h e n  - lavt deflnerede ('uklare') 
biedstrmn. I modsætning til læseoplevelsen, 
hvis hastighed og gang man selv bestemte, var 
rytmen i fjernsynskiggeriet givet pti forhbd,  
ikke til at ændre, kun afbryde. (Hvilket i h g t  
var helligbrede pti grund af misforholdet mel- 
lem apparatets pris og antallet af udsendelser. 
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