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TV 2 Poul Funder Larsen Hent PDF Gennem 25 år har TV 2 været en dansk mediesucces uden sidestykke.

Landets største kommercielle tv-station har et folkeligt gennemslag, og en magt over sindene, som intet andet
medie kan matche. Denne bog fortæller historien om stationen fra de dramatiske år i slut-80erne til en nutid,
hvor konkurrencen er så ubønhørlig som aldrig før. Det handler om penge: Fra første færd har TV 2 kæmpet
med store økonomiske udfordringer, der flere gange har sendt stationen ud på fallittens rand og tilbage. Det
handler om politik: Den statsejede station er barn af et mudret kompromis, der den dag i dag kaster lange

skygger i form af uafklarede milliard-retssager og usikre ejerskabsforhold. Og så handler det om
primadonnaer og personligheder: Magten over medierne er stærkt ombejlet, og TV 2 har gennem årene været
skueplads for en række brutale ledelsesopgør og dramatiske kup. Blandt bogens aktører finder man også en
stribe af den danske medieverdens mest skarpskårne profiler det seneste kvarte århundrede – fra Jørgen

Schleimann og Jørgen Flindt Pedersen til Per Mikael Jensen og Merete Eldrup.
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