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Velkommen til historien om TV-Ishøj, Danmarks ældste lokale tv-station. TV- 

Ishøj er løbende blevet udviklet fra analog sort/hvid med uskarpe billeder og 

lige så uskarpe budskaber, til en station der i dag sender i HD, bruger web 

som et aktivt medie, og hvor indholdet er skarpt fokuseret, og afstemt de 

redaktionelle mål. 

Egentlig skulle denne historie være udgivet som en bog, men på en hjemmeside der 

løbende kan opdateres og hvor indholdet er video, lyd, tekst og stillbilleder, kan vi 

formidle budskabet så levende som tv-stationen og dens mennesker fortjener. I dag 

hvor stationens udsendelser gennem ca. 30 år er blevet digitaliseret, kan du se dem Kirkebjerggaard i Ishøj Landsby, hvor TV-Ishøj 

på YouTube. I sidepanelet til højre finder du link til de YouTube kanaler hvor TV- 
havde adresse fra 1994- 2010. Den firlængede

bygning rummede en professionel tv-station 
Ishøjs udsendelser ligger. 

med bl.a. 2 tv studier, speaker/radio studie, 

Redigeringsrum, værksted og redaktionslokaler. 
Rigtig mange mennesker har medvirket til opbygning og udvikling af TV-Ishøj, og 

når projektet er lykkedes så godt som det er, skyldes det et sammenfald af 

planlægning og udnyttelse af de muligheder der løbende bød sig, stor politisk velvilje og ikke 

mindst stort engagement fra frivillige borgere. 

TV-Ishøj`s succes skyldes flere ting: 
TV-Ishøj`s OB vogn med fire moderne

• Ishøj var en ”ny” omegnskommune, med pionerånd i 1970èrne.
kameraer, kunne producerer og sende 

fra hele kommunen. 
• Ishøjplanen (Vejleåparken), og de store boligområder blev etableret.

• Folketinget iværksatte en forsøgsperiode for lokal-tv.

• Der var en række ildsjæle der så muligheden for at afprøve tv som et lokalmedie.

• Der var politisk vilje til at kabeldække hele kommunen med een samlet fællesantenne

hvor 99,7 % af alle husstande blev tilkoblet.

• Efter forsøgsperioden var der politisk vilje til at fortsætte lokal-tv som en kommunal

drevet lokal tv- station.

Midt i 70èrne var der stort behov for at se andre landes tv, og der blev opsat en 100 

kvadratmeter stor parabol på taget af rådhuset. Den kunne se de tyske tv-kanaler, og var “Seniormagasinet” der blev 

byens vartegn frem til 1993, hvor den blev pillet ned og afløst af satellitparaboler der kunne 
produceret af en gruppe frivillige 

hente alverdens tv ned til borgerne. 
seniorer

Jeg tror de fleste der arbejder med medier interesserer sig for kontakten til 

målgruppen, altså hvor mange ser og hører vore programmer. 

Gallup målte i 2007 at 15% af borgerne i Ishøj så TV-Ishøj flere gange om ugen. 

Sammenlignet med TV2 Lorry`s 12,6 %, var det nok tal der kunne få medarbejderne til 

at være stolte. Man kunne naturligvis ikke tolke at TV2 Lorry lavede dårligere 

programmer end TV-Ishøj, men at den lokale tv-station har større tiltrækningskraft på 

grund af bl.a. nærhedsprincippet. En sådan sammenligning er kun relevant hvis 

programfladen er professionel og velproduceret. TV-Ishøjs udsendelser har i teknik og Den 100 kvadratmeter store parabol på 

produktion ligget på et højt niveau. 
taget af rådhuset var byens vartegn 

gennem mange år. 

Der har gennem årene være megen opmærksomhed omkring TV-Ishøjs virke. 

Mange har besøgt stationen og den har dannet skole for mange andre lokale tv- 

stationer, kommuner og medieprojekter, både nationalt og internationalt. TV-Ishøj 

har været involveret i mange medie projekter- lige fra avanceret brug af tekst- og 

info-tv til Video On Demand. De fleste er gået godt, andre rigtig dårligt, men sådan 

er det vel når man er i front og nysgerrig. Alle projekter er beskrevet på denne 

hjemmeside hvor du finder informationer og dokumenteret baggrund for TV-Ishøjs 

historie. 

TV-Ishøj kunne, som den første kommune, fra 
1994 sende byrådsmøderne live. 

Via egen link kunne TV-Ishøj sende direkte fra 

hele kommunen 

http://tvishojs-historie.dk



