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Aktuel bAggrund »Ambi-
tionen er, at TV 2 News om fem 
år er en vigtig del af  dansker-
nes hverdag, som de nødigt vil 
undvære«.
Sådan sagde TV 2’s daværende 
administrerende direktør Per 
Mikael Jensen for netop fem år 
siden, da stationen stod for at 

gå i luften. Udstyret med kend-
te værter som Natasja Crone, 
Poul Erik Skammelsen og Lotte 
Mejlhede og en helikopter, der 
blev kaldt »knytnæven for en-
den af  TV 2s nye nyhedsmu-
skel« og på ingen tid kunne 
rykke ud, var stationen klar 
til at kaste sig ind i kampen 

om at dække danskernes be-
hov for nyheder. Danskerne og 
medieeksperterne var dog ikke 
synderligt imponerede. Mange 
var overbeviste om, at der sim-
pelthen slet ikke var nyheder 
nok i lille Danmark til at fylde 
sendefladen ud.
Ifølge en måling fra Nyhedsavi-

sen mente 69 procent af  dan-
skerne, at der ikke var brug for, 
at nogen sendte nyheder døgnet 
rundt.
- Det er kun dem, der produce-
rer en nyhedskanal, der synes, 
der er behov for den,  vurde-
rede medieforskeren Preben 
Sepstrup. Heller ikke seertallene tydede 

på, at der var nogen særlig in-
teresse for News. I den anden 
uge på skærmen, var det kun 
206.000 danskere, der havde 
set mindst ti minutter. Efter et 
halvt år så danskerne i snit TV 
2 News fem minutter - om ugen. 
Meget tydede på, at projektet var 
ved at overtage DR2’s rolle som  
»den hemmelige kanal« - den, 
som ingen så eller talte om.

Mere magasin - 
mindre breaking
Men det er som bekendt den, der 
ler sidst, der ler bedst. I de første 
ni måneder af  2011 stod TV 2 
News for 24 procent af  de mi-
nutter, som danskerne brugte 
på at se nyheder, mens DR1 stod 
for 22 procent ifølge tal fra TNS 
Gallup.
Forskeren Line Hassall Thom-
sen, der er ved at afslutte sin 
ph.d.-afhandling om nyheds-
processer og redaktionskultu-
rer ved Aarhus Universitet var 
også skeptisk over for News’ 
overlevelsesmuligheder i star-
ten. Hun peger på flere årsager 
til, at de negative forventninger 
er blevet gjort til skamme. For 
det første har der ikke været no-
gen egentlig konkurrent og for 
det andet har TV 2 News også 
selv ændret på sit koncept hen 
ad vejen. 
I stedet for at satse meget 
hårdt på at levere nyheder, ny-
heder, nyheder og kunne skrive 
»breaking« nederst på skærmen 
hele tiden, er det ikke mindst 
magasiner som »Mogensen og 
Kristiansen«, »Finans«, og »El-
lemann/Lykketoft«, der er med 
til at trække stationen frem, 
vurderer hun.
- Det er det, de er rigtig gode 
til. Hvis de kun havde satset på 
nyhedshjulet tror jeg ikke, at de 
ville have overlevet, siger hun.

Plads til Kloge-Åge 
uden at det bliver tamt 
Også Michael Bruun Andersen, 
der er lektor ved Roskilde Uni-
versitet, hvor han blandt andet 
forsker i tv-nyheders indhold og 
form, kalder TV 2 News’ succes 
»stor og uventet«. 
Succesen kan ikke kun måles 
på seertal, men også på det fak-
tum, at News er det, der kører på 
tv-skærmene i baggrunden, når 
der sendes fra Christiansborg.
- Den er formentlig den vigtig-
ste kanal for politikerne i dag. 
Problemet er måske, at når man 
har tidshuller, der skal fyldes 
ud, er det lettere at få placeret 
sit spin i en kanal som News, 
fordi den har så god tid. Det 
er ikke så let at komme igen-
nem hos de gamle medier som 
tv-avisen. Jeg har dog ikke set 
undersøgelser, der kan bekræfte 
det, understreger han.
Ifølge Michael Bruun Andersen 
er det mest interessante ved ka-
nalen imidlertid, at den har vist, 
at såkaldt kedeligt fjernsyn ikke 
behøver at være kedeligt.
- Tv-folk har altid sagt, at fjern-
syn egner sig bedst til under-
holdning og at folk ikke gider se 
langhårede Kloge-Åge sidde og 
snakke. Men på den kanal kan 
man se folk snakke løs i halve 
timer - og nogle gange rigtigt 
fornuftigt - om de ting, der er 
tale om. Derfor er noget af  det 
mest spændende ved kanalen, 
at den nedbryder nogle af  de 
fordomme, som journalister og 

producenter har om, at tv skal 
være sindssygt afvekslende og 
hurtigt. Det er rigtigt godt, for 
det åbner op for, at fjernsynet 
kan noget andet, end det, man 
går og siger, at det kan, poin-
terer han.

Sludrende 
kommentatorer
Den vurdering er Line Hassall 
Thomsen enig i. Hun mener, 
at News i virkeligheden kom-
mer tæt på nogle meget tradi-
tionelle public service-idealer 
om at gøre seerne klogere og 
ruste dem til at tage stilling, 
når udenrigs- og EU-stof  også 
får lov at fylde og der kommer 
eksperter i studiet, som snakker 
om fjerne steder og begivenhe-
der, som ikke nødvendigvis har 
særligt meget med vores egen 
hverdag at gøre. Eksperter, som 
vel at mærke ofte får mere end 
tyve sekunder til at fyre deres 
pointer af.
- De siger selv, at de gerne vil 
klæde folk på, og det er jo virke-
lig public service-snak. Det vir-
ker ikke som om det er de kom-
mercielle interesser, der driver 
det, selvom det er en kommer-
ciel station, siger hun.
Michael Bruun Andersen peger 
dog også på, at stilen med man-
ge kommentatorer kan have en 
bagside.
- Mogensen og Kristiansen ba-
lancerer i de sjoveste stunder på 
kanten af  et talkshow. Det er 
der ikke noget i vejen med, men 
kommentatorfunktionen bliver 
mere sludrende og mindre inte-
ressant, siger han og peger på, 
at der i nogle programmer også 
er en tendens til, at eksperterne 
ikke er traditionelle eksperter 
med solid forskning i bagagen, 
men for eksempel andre jour-
nalister eller mennesker, der 
har praktiske erfaringer på et 
område.
- Man vægter den effektive, 
journalistiske kommunikative 
stil, som Hans Engell og andre 
er gode til, og det fortrænger i 
nogen grad de forskningsbase-
rede kundskaber. Dem kunne 
jeg godt savne, siger han.

Kanalen er med  
i gadebilledet 
Det er ikke kun på Christians-
borg, at News kører non-stop. 
Også på andre medier er der 
stillet ind, og det samme gæl-
der hos for eksempel banker og 
andre virksomheder, der gerne 
vil følge med i, hvad politikerne 
går og laver eller hvad der sker 
ude i verden. Så selvom News’ 
journalister ikke er ude at grave 
en masse historier op selv, er de 
alligevel med til at påvirke ny-
hedsstrømmen. Når noget har 
været på News, er det værd at 
beskæftige sig med, kunne man 
næsten sige.
Undervejs er kanalen da også 
blevet beskyldt for at være til 
for en elite af  meningsdannere 
og beslutningstagere. Line Has-
sall Thomsen mener dog, at den 
når bredere ud i dag.
- Jeg troede, at det ville være ny-
hedsfanatikere, der ville tænde 
for det, men faktisk møder jeg 
flere unge, der ser det, og News 
er også i gadebilledet på cafeer 
og så videre. Det er blevet en 
hverdagskanal for alle lag og 
aldre. Jeg tror, at de har opdaget 
et behov, som hverken de eller 
vi vidste, at vi havde.

Seerne er glade for 
langtidsholdbare nyheder

tv 2 news i fem år 
TV 2 News gik i luften 1. december 2006 som den femte 
tv-kanal i TV 2-familien.
Kanalen er abonnementsbetalt og reklamefinansieret og 
kan blandt andet ses via kabel-tv og satellit. Den blev i 
2010 hædret med Berlingske Fonds Journalistpris.
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KØBER OG SÆLGER 
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DAGENS HERNING 
-OG SÅ SKER DER NOGET!
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DAGENSHERNING.DK

VIL DU OGSÅ HA’ ET GODT TILBUD 
I DIN MAILBOKS..?
Vil du også ha’ DAGENS BEDSTE HERNING i din mail-
boks hver morgen og spare mindst 50% på spændende 
varer, restaurantbesøg, hudpleje, oplevelser og meget an-
det, så klikker du bare ind på www.dagensherning.dk og 
tilmelder dig. Du kan til enhver tid framelde igen.

VIL DU OGSÅ GI’ ET GODT TILBUD 
OG HA’ FLERE/NYE KUNDER…?
Kontakt os på www.dindagensherning.dk og hør hvordan 
du får kunder i butikken uden at skulle ha’ en eneste 
annoncekrone op af lommen. Konceptet er simpelt: Hvis 
ikke du sælger noget, (men det gør du) så koster det ikke 
en krone!

Kære køber! Kære sælger!

Det skortede ikke på dystre forudsigelser, 
da TV 2 News gik i luften. Fem år senere 
lever kanalen dog i bedste velgående

Af Benedikte Ballund
hf@herningfolkeblad.dk

Politikens politiske kommentator Peter Mogensen (t.v.) og Berlingske 
Tidendes ditto Michael Kristiansen trække seere til med deres politiske 
debatprogram »Mogensen & Kristiansen« på TV2 News.  Polfoto

tArm Liget af  en mand er fundet i en fiskesø i 
Vestjylland. Der er ingen tegn på forbrydelse, siger 
politiet. Manden blev fundet fredag morgen i en 
fiskesø nær Tarm i det vestlige Jylland. Politiet 
kender endnu ikke årsagen til, at manden er omkom-
met. - Men vi arbejder ikke ud fra, at der er tale om 
en forbrydelse, siger vagtchef  Lars Even fra Midt- 
og Vestjyllands Politi. Manden blev fundet druknet 

omkring klokken kvart over ni fredag morgen. Der 
blev tilkaldt hjælp fra ambulance og brandvæsen, 
men mandens liv stod ikke til at redde. Det var tilsy-
neladende en ansat på stedet, der gjorde fundet. Hos 
politiet ved man endnu ikke, hvem den omkomne er. 
- Han er ikke endelig identificeret, men vi arbejder ud 
fra en teori om, at der er tale om en ansat på stedet, 
siger vagtchefen. /ritzau/

Død mand fundet i fiskesø nær Tarm
Sverige Uden de store problemer er det muligt at 
få bomber gennem sikkerheden ved Sveriges største 
lufthavn, Arlanda uden for Stockholm. Det viser in-
terne test, som personalet har udført. Ansatte kalder 
sikkerheden for elendig. Det skriver avisen Dagens 
Nyheter. - Jeg føler mig ikke det mindste tryg ved at 
flyve fra Arlanda, siger en ansat ved Securitas, der 
ikke vil have sit navn frem. Det er Securitas, der har 

ansvaret for sikkeheden. Kritikken kommer, efter at 
der i efteråret er udført flere test, hvor personer med 
en bombeattrap i en taske er gået gennem sikker-
hedskontrollen. Testen, der hedder IED-test (impro-
vised explosive device), er udført i flere terminaler 
og med samme resultat. Bombeattrappen passerede 
gennem flere end 10 røntgenskannere, uden at kon-
trollanterne opdagede noget mistænkeligt.  /ritzau/

Bomber går gennem sikkerheden i Arlanda Lufthavn


