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Dampradio trykket stiger 

Af Christian S. Nissen 

 

Æv-bæv, I klarede det ikke! Det var i den korte version grundtonen i de mange kommentarer 

til TV2 Radio’s placering som nr. 6 på radiolytningens top ti liste med 3,5 pct. af det samlede 

lyttermarked, da Gallup i forrige uge offentliggjorde de seneste lyttertal. 

Nu ville det jo være en dødssynd at skilte med andet end ukuelig optimisme. Så de 3,5 pct. 

blev i TV2’s kommentar til lyttertallene hævet til 5,3 pct. af kanalens kommercielle målgruppe 

(de 21-50 årige), hvilket er godt en tredjedel af vejen til de 15 pct., man har sat sig for at nå 

inden årets udgang. 

Er der så grund til at være overrasket over den relativt lave placering på top ti listen, to 

pladser lavere end DR’s P1? Egentlig ikke. Først og fremmest har TV2’s radio jo ikke været et 

markant og længe ventet brud med DR’s monopolstilling, som tilfældet var i 1988, da TV2’s 

fjernsyn gik i luften og på rekordtid gav TV1 baghjul. Eller da Radio Merkur i slutningen af 

1950’erne inden for sit sendeområde fik flere lyttere end Statsradiofonien (og derfor blev 

forbudt). I begge tilfælde var der dengang en opsparet frustration over den monopolistiske 

tvangstrøje, som fik frit løb i et valg af det længe ventede alternativ. Men der har nu i mange år 

været masser af muligheder for at høre radio uden at tune ind på DR’s kanaler. På omtalte top ti 

liste over radiolytningen i februar i år er fem af de ti kanaler kommercielle radiostationer. Blandt 

disse fem ligger TV2 Radio på tredjepladsen.  

Når man ikke kan få en katapultstart som monopolbryder, må man skabe sig 

opmærksomhed som et klart alternativ til alle de andre (kommercielle) kanaler. Men i mine 

(ganske vist for gamle) øren lyder TV2 Radio ikke som et markant nyt tilbud, der kan få de 

meget vanebestemte radiolyttere til at skifte kanal. Fra en kommerciel betragtning synes et af 

problemerne at være, at kanalen (formentlig på grund af en uklar profil) ikke kan holde sine 

lyttere i et fast greb, men hen over dagen må dele dem med konkurrerende kanaler. 

Meget tyder derfor på, at Jens Rohde og hans folk må forlade sig på det lange, seje træk 

med løbende justeringer af sendefladen. Det havde forgængeren Sky Radio, hverken talent, 

penge eller tid til. Det har TV2. Ud over at øge sin andel af lytningen og af reklamemarkedet vil 

det her være afgørende at få gjort radioreklame lagkagen større, altså at få annoncørerne til at 

bruge en større del af reklamebudgettet på radiomediet. Spørgsmålet er så, hvor mange 

kommercielle radioer, der skal være om at dele kagen. 

Det spørgsmål aktualiseres af et politisk initiativ, hvis fornuft det er svært at få øje på. Netop 

nu, hvor de kommercielle radiostationer kæmper for at få et rentabelt landsdækkende fodfæste, 
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er der som en opfølgning af sidste års medieforlig gennemført en undersøgelse af 

mulighederne for at etablere flere landsdækkende radiokanaler. Et konsulentfirma har i en 

rapport peget på, at det ved en såkaldt ”re-planlægning” af de danske radiofrekvenser teknisk 

kan lade sig gøre at fremtrylle 4-6 nye (næsten) landsdækkende radiokanaler. Rapporten har 

været i offentlig høring med svarfrist her i denne uge. Høringssvarene er i skrivende stund ikke 

offentliggjort. Men erfaringerne fra Holland, hvor en sådan re-planlægning er gennemført, og fra 

tilsvarende tekniske undersøgelser i andre lande tyder på, at ”betalingen” for de nye 

radiokanaler dels vil være en investering på ca. en halv mia. kr. i nye master og sendere dels en 

dårligere teknisk modtagelse af de eksisterende kanaler.  

Det får så være, hvad det er. Men hvad vil 4-6 nye, reklamefinansierede radiokanaler betyde 

for indtjeningsmulighederne og rentabiliteten hos Radio 100FM, The Voice, TV2 Radio, Radio 2 

og de lokale reklameradioer ud over landet? Det spørgsmål skal også belyses i en særskilt 

undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af en evt. re-planlægning. Mon man behøver 

mere end den lille tabel for at kunne se det skræmmende perspektiv i et fremtidigt 

radioscenarium, hvor den i forvejen meget lille lagkage for radioreklamer skal deles mellem 

endnu flere konkurrenter. 

Man kan måske undre sig over, at hele dette tossede projekt er kommet så langt i den 

politiske proces. Men det skal man ikke. Der er en lang tradition her i landet for at lægge 

politiske hindringer i vejen for en levedygtig kommerciel radiobranche. Sendemulighederne har 

fra starten været spredt ud på alt for mange små, lokale radioer. Dels idealistiske 

græsrodsradioer med så få lyttere, at det havde været mere fornuftigt at finansiere deres 

telefonabonnementer, så de kunne ringe til hinanden i stedet. Dels små lokale reklameradioer 

med så lille et dækningsområde, at de aldrig fik en rentabel drift, bl.a. fordi der i mange år var 

forbud mod en samdrift ved såkaldt ”networking”, der kunne give et større dækningsområde og 

en bedre indtjening. Denne tradition for at spænde ben for kommerciel radio skal åbenbart 

holdes i hævd. Med mindre forligspartierne nu besinder sig og opgiver re-planlægningen. Mon 

ikke de vil finde forståelse for det hos Jens Rohde, selvom han i sin (folketings-) tid var en af de 

varmeste fortalere for tanken. Enhver har jo lov til at blive klogere. 

 

 


