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FASCINATION OG FORRETNING I DANSK TV-SPORT sætter 
fokus på forholdet mellem sport, tv og sportspublikum i Danmark og 
trækker en linje fra tv-sportens tidlige barndom over Gunnar ‘Nu’ Hansen 
og frem til i dag, hvor komplekse og tætte former for samarbejder mellem 
tv-stationer, virksomheder og sportsorganisationer udøver en voksende 
kontrol over de sportsbegivenheder, der vises på �ernsynet. Bogen belyser, 
hvordan tv og sport er blevet mere og mere afhængige af hinanden i en 
politisk kamp om folkekultur, fascination, teknologi og penge.

Sport er benhård træning, ekstreme fysiske præstationer og 
millionkontrakter. Sport er eliteidræt, storskærme og miniputterne 
på skolens mudrede fodboldbane. Sport er også – og i høj grad – 
afslapning, spænding og socialt fællesskab foran �ernsynet hjemme 
i stuen. Sport er derfor ‘big business’ af afgørende betydning for 
danske tv-stationer, der kæmper om de vigtigste sportsgrene og de 
store internationale sportsbegivenheder.
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“Jeg lever mere med i en fodboldkamp, end jeg gør i 

en �lm. Altså, den fænger mere sådan i detaljen, 

end �lmen ville gøre.”

“(…) så tænder vi lige: Neeej, der er håndbold, ej hvor 

dejligt! Så kan man bare sidde i stolen og �ade ud.”
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I N DLEDN I NG

Tv og sport er for mange mennesker tæt forbundet, og for mange er 
tv’et hjemme i stuen den vigtigste kilde til sportsoplevelser. Tv’ets 
store betydning er bemærkelsesværdig i en tid, hvor digitale medier 
har fået et solidt tag i mediepublikummet, og hvor flere traditio-
nelle massemedier som f.eks. aviserne oplever markante nedgange i 
læsertallene. I sommeren 2010 så vi, at de stærke sportsformidlere 
Ekstra Bladet og B.T. ikke kunne løfte salgs- og læsertallene med 
deres dækning af Tour de France og VM-slutrunden i fodbold. En 
del af forklaringen er, at det publikum, som tidligere købte en løs-
salgsavis for at følge med, i 2010 i højere grad fandt information 
på internettet og på tv. Begge disse medier havde da også en langt 
mere omfattende dækning af VM og Tour de France end tidligere.
 Da internettet fik sit store gennembrud i Danmark i midten af 
1990’erne, forudsagde mange, at tv’et var uddøende. Profetien byg-
gede ikke mindst på, at internettet rummede helt nye muligheder 
for at indarbejde alle tidligere mediers muligheder i sig, hvorfor 
internettet principielt kunne afløse alle andre medier.
 Sådan er det dog (endnu) ikke gået, idet danskernes forbrug 
af tv-sport faktisk er vokset en anelse, og tv fortsat har en meget 
markant position som det absolut foretrukne sportsmedie uanset 
alder (Storm & Brandt 2008: 224).
 Hvis man vil forstå, hvorfor tv for sportspublikummet fortsat 
har en særlig privilegeret status, er det muligt at gå flere veje. Først 
og fremmest kan man se på, hvordan forholdet mellem sportens 
organisationer og tv har udviklet sig, da det er her, at rammerne 
for programudbuddet er blevet lagt. Dernæst er det selvfølgelig 
oplagt at se nærmere på selve tv-publikummet, der, når det drejer 
sig om sport, har en særlig sammensætning og ser ud til at opsøge 
sport på tv for at få opfyldt nogle særlige behov. Endelig er tv’s 




