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Hørsholm-Rungsted tirsdag: Møde nr 7, den 10. september 2019

”Bag kulisserne med Thorkild Dahl”

Thorkild Dahl tager os med 
bag kulisserne i en lang 
karriere med over 100 
topmøder. Også om det 
interview med statsminister 
Poul Schlüter, der blev 
begyndelsen på TV2. 

Hvorfor fik vi TV2, og hvad 
skete der bag kulisserne i de 
hektiske måneder op til 
premieren 1. oktober 1988?

Krigen på Christiansborg, da 
DR klagede over, at TV2 fik 
vasket kaffekopper og 
tallerkener op – hvad DR ikke 
fik.
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Hvorfor fik vi TV2 - en tur bag det historiske mediebrud i 1988. Hvorfor blev en 
ishockeyspiller populær studievært? Hvad gjorde, at 46.000 danskere rystede EU, 
og danske politikere måtte have kreative embedsmænd til at lave fire forbehold? 

Det sidste interview er i hus. Sådan muntrede kollegerne på TV2 sig, da Thorkild 
Dahl sluttede en lang karriere som journalist

Han kommer også ind på, 
hvordan det er at flyve i halen 
på amerikanske præsidenter, 
statsministre og en dag i 
Rosenborgs kælder med prins 
Henrik for at smage på den 400 
år gamle Rosenborgvin.

Det bliver også en rejse 
gennem EF til EU; krumme 
agurker og det rødbedefarvede 
pas. 

Hvad skete der bag kulisserne, 
da danskerne sagde nej til 
Maastricht traktaten og fik 
forbeholdene? 

Thorkild Dahl (f 1948) måtte 
forlade fødebyen Skive for at 
blive student fra Viborg 
Katedralskole.

Så et besøg på Århus 
Universitet og derefter 
kursusleder på Nordisk 
Journalistkursus. Vestkysten, 
Ritzaus Bureau, Berlingske 
Tidende og med til at 
grundlægge TV2.

Ved afskedsreceptionen 
lagde TV2’s bibliotek et papir 
på bordet. Det blev til over 
5000 indslag og over 2000 
live indslag.

Thorkild Dahl får ofte nyhederne 
direkte fra hestens mund
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Hvorfor hjalp kansler Kohl i Edinburgh; om at spille 
skak med Helmut Schmidt på Bornholm; bag 
kulisserne med statsministerfruen i fodeden under 
statsministerrejsen til Kina og mødet med Kinas 
store reformator Deng Shao Pin; kaffe med 
Jacques Chirac; på værtshus med Frans Josef 
Strauss og en svingom med Gro Harlem Brundtland 
i Tromsø.

En timelang snak med den svenske statsminister 
Ingvar Carlsson i Ilulissat, og naturligvis timerne for 
at lave et langt interview med Nelson Mandela.

Og hvorfor fik TV2 verdensnyheden med 
udvidelsen af EU i 2002?

I Rosenborgs vinkælder for at smage på 400 år gammel vin 
sammen med Prins Henrik

Thorkild Dahl har sejlet, siden han var dreng i Skive, hvor 
hans norske farfar lærte ham, hvordan man skal begå sig på 
vandet

På arbejde for TV2 under et EU-topmøde i 2007


