
Monopolbrud

”Sammen – hver for sig”. Selv rigets yngste kunne sige ordene, da  
Corona ramte landet, og vi skulle synge sammen på tv. Men var der i 
virkeligheden ikke tale om en genudsendelse? Vi har nemlig mest set 
tv i egne stuer og så dagen efter på arbejde snakket og sladret sam-
men om det fælles – om film, nyheder og sport. I 1988 var TV 2 på alles 
læber, men i dag er det monopolbrud for længst blegnet i lyset fra de 
digitale mediers personlige skærme.

Tv er andet end ufarlig underholdning og journalistik med levende 
billeder. Forfatter Sissel Bjerrum Fossat fortæller om storpolitik og 
om, hvordan Telstar, verdens første kommunikationssatellit, i 1962 
resulterede i et utal af kanaler. Siden har den teknologiske og politiske 
udvikling ført til en opløst og atomiseret medieverden. Det har fået 
politikerne op af stolene. Nu råber de højt om fælles tv-oplevelser og 
om sammenhængskraft. Igen.
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Forfatteren siger: 
”Tv er så ordinært. Det er et helt almindeligt stykke hverdag. Men når 
man først får set nærmere på fjernsynets historie, er det som en Pando-
ras æske af fantastisk teknologisk udvikling, dyb kulturpåvirkning og 
politik på allerhøjeste niveau. Tv forbinder paven, Pippi Langstrømpe og 
dig og mig.” 

”Mediehistorie er vores allesammens historie. Og medier knytter men-
nesker sammen, som aldrig har mødt hinanden, og de sørger for, at vi 
kan dele informationer, oplevelser og vaner. Medierne giver os adgang til 
fællesskab og er samtidig et vindue til verden.”

Om forfatteren
Sissel Bjerrum Fossat er museumsinspektør ved Odense Bys 
Museer.

Om serien
Monopolbrud er 36. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte 
år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen Dyst!, 
materiale på danmarks historien.dk og kronikker i Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


