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Internetpioneren
Rune Bech er
manden bag
Netdoktor,
TV 2’s internetaktiviteter og
nu Content
Danmark

■ Portræt
AF JENS BERTELSEN

Penge taler han helst ikke
om, i hvert fald kun om de
ufatteligt mange penge, han
er gået glip af. Men 40-årige Rune Bech, Netdoktorstifteren og tidligere chef for
TV 2/Interaktiv, må alligevel formodes at have sparet
nogle penge sammen gennem sin karriere.
Det vidner den arkitekttegnede villa i sten og glas
i idylliske Rantzausminde
uden for Svendborg om, og
beliggenheden med egen bådebro til Svendborgsund er
måske et andet fingerpeg.
Pengene, som han ikke fik, stammer tilbage fra
Netdoktor-tiden, hvor han
sammen med skolekammeraten Carl J. Brandt fik bygget sundhedsportalen op i ni
lande og stod klar til en strålende børsnotering i foråret
2000. Netdoktor var vurderet til næsten 6 mia. kr.,
og investorerne stod klar til
at forgylde de to stiftere og
den tyske kapitalfond Apax,
der havde skudt penge ind. I
medierne blev portalen omtalt som »Danmarks største
internetsucces«. Men blot
et par uger inden børsnoteringen bristede IT-boblen,
og alle bestræbelserne på at
sætte aktierne i fri handel
i København og Frankfurt
blev puttet i skrivebordsskuffen.
Rune Bech var naturligt
nok stærkt berørt af den
megen tumult, og året ef-

Rune Bech sprang i går ud som bestyrelsesformand for selskabet Content Danmark,der ejes af en stribe
jyske elselskaber og skal blive Danmarks største leverandør af underholdning på fiberbredbånd.

ter sagde han ja til at træde
i spidsen for TV 2’s internetaktiviteter med dengang 38
ansatte. Det var den daværende direktør Peter Parbo,
der ansatte Rune Bech, og
han har efter eget udsagn
haft stor glæde af internetmanden, der vidste betydeligt mere om IT end direktøren selv.

Uenig i strategien
»Han er en iværksættertype,
der er skidedygtig. En kvik
fyr, som jeg var meget glad
for,« siger Peter Parbo.
Han giver gerne Rune
Bech æren for, at TV2 har
fået en af landets mest velbesøgte hjemmesider med
et stort udbud af tv-klip, der
både vises på computerskærmen og mobiltelefonen.
»Det var jo hans ansvar at
bygge internetafdelingen op
på TV 2, og jeg valgte ham
blandt mange kvalificerede
ansøgere. Det er nok fordi,
han virker meget overbevisende,« siger Peter Parbo i
dag.

Nu er Peter Parbo fortid på
TV 2, og efterfølgeren Per
Mikael Jensen stillede massive krav til internetafdelingen, der lynhurtigt skulle
vokse til landets største netportal målt på unikke besøgende. Rune Bech var uenig
i strategien og forlod sin stilling i februar.
I går sprang han ud som
bestyrelsesformand for selskabet Content Danmark,
der ejes af en stribe jyske elselskaber og skal blive Danmarks største leverandør
af underholdning på fiberbredbånd.

Danmark er bagud
»Danmark er bagud på både valgfrihed, priser og tvkanal-pakker, når vi sammenligner os med såvel
Japan som Italien, fordi der
har manglet en fræk spiller med en god portion jysk
stædighed i bagagen. Den
spiller er nu ankommet,«
siger Rune Bech, der ikke selv får glæde af selskabets
underholdningstil-

bud i hjemmet på Sydfyn.
Men han klarer sig, for huset
ved Svendborgsund er digitaliseret fra kælder til kvist
som et levende eksempel på
fremtidens digitale hjem, og
det kan genkendes på lang
afstand på grund af Sydfyns
måske største parabolantenne. Den er monteret, så Rune Bech kan modtage sine
favorit-tv-programmer fra
britiske BBC.
Rune Bech gift og har børnene Bjarke på 13 år og Mathæus på 11 år, der begge er
født i London, hvor faderen
i sin journalistkarriere var
korrespondent for Politiken,
inden han blev iværksætter.
I fritiden står den på sejlads og skumsprøjt i det sydfynske øhav, mens skisport
nu er bandlyst efter en dramatisk skiulykke i Livigno i
Italien sidste år. Rune Bech
ville imponere drengene
med et skihop, der endte i et
styrt, en brækket hofte og to
kvæstede knæ.

jens.bertelsen@borsen.dk

• Nyheder og erhvervsprogrammer

• 18.30 •TVAvisen med
Sport
18.55 •Aftenshowet med
Vejret
19.30 • Kongehuset (8),dokumentarserie oom livet
i det danske kongehus. Et
fristed i Frankrig.I august
er det tid for regentparrets
sommerophold på Chateaux Caïx,som er et fristed
for dem i Frankrig.Prins
Henrik viser rundt og fortæller levende om sin fødeegn og betydningen af,dengang for 25 år siden,at få et
sted,hvor sønnerne kunne
opleve deres franske rødder,
så de ikke blot kom til landet
som turister.Dronningen
slapper også a
20.00 • Søren Ryge – direkte
20.30 • I lære som stjerne
(2).Christian Sivebæk får
debut på superligaholdet
og chancen for at bevise,
om han kan følge i sin fars
fodspor
• 21.00 •TVAvisen
21.25 • Penge:Er boligbøtten vendt? Stadig flere danskere kan tabe penge på
faldende boligpriser – er de
blot udsat for forbigående
uheld?
21.50 • SportNyt
22.00 • En sag for Frost (34)
23.40 • Dagens lotto
23.45 • Mission integration (6)

19.05 • Århundredets krig
(8)
20.00 •To Kill a King,eng.
drama fra 2003.Efter tre års
blodig borgerkrig i England
vinder puritanerne i 1645
over royalisterne,afsætter kong Karl den Første
og udråber republikken.De
to sejrherrer,adelsmanden
Thomas Fairfax og Oliver
Cromwell,har i sinde at forene og reformere landet,
men Fairfax viser sig hurtigt
at være mere moderat end
Cromwell
21.40 • Historien om campingvognen
22.00 • Musikprogramemt
• 22.30 • Deadline
23.00 • den 11.time
23.30 •The Daily Show
23.50 • Irak:Kvindernes historie,eng.reportage

18.00 • Nyhederne,
Finans,Sporten ogVejret
18.25 • Go’ aften Danmark
• 19.00 • Nyhederne
19.30 • Regionalprogram
20.00 • Liebhaverne – boligjagt på 1.klasse.Jan Fog forlader igen den danske vinter
for at tage til varmere himmelstrøg,men inden turen
til Cannes i Frankrig,besøger Jan Fog sin kunde,JillAndersen,for at høre mere om
hendes konkrete boligønsker i Frankrig.JillAndersen
er på udkig efter et stort og
charmerende hus på vegne
af sin familie,der er indstillet på at betale op til 50 millioner kroner for den helt
rigtige bolig. Pernille Sams
er ude at fremvise en stor
og flot ejendom til et par,
der drømmer om at flytte
på landet.Landejendommen,
der ligger idyllisk og smukt i
nærheden af Hornbæk,har
egen sø
20.35 • Desperate Housewives (57)
21.30 • DatingAlex (7)
• 22.00 • Nyhederne og
Finans
22.20 • Regionale nyheder
22.30 •Vejret
22.35 • 2KO:SAS Ligaen
22.55 • Rød Zone:Navy
SEALs – i skudlinjen.Dokumentarserie med Niels
Brinch som vært
23.35 • Operation X – det
illegale slankemarked.Gambling med kundernes liv oghelbred

07.00 • Morgennyheder og
trafik
09.00 • Nyheder og finans
10.00 • Nyheder,sport,vejr
12.00 • Nyheder og finans
13.00 • Nyheder,sport,vejr
17.00 • Nyheder og finans
19.00 • Nyhederne
19.25 • S.U.- Svar Udbedes
Debat og interviews med
politikere,meningsdannere
og andre aktuelle gæster i
studiet
20.00 • Nyheder,sport,vejr
og finans
22.20 • S.U.- Svar Udbedes
Debatprogram
23.00 • Nyheder,sport,vejr
og finans
00.00 • Midnatsnyheder
01.00 • Nyheder

Følg Børsen Online
på TV2 tekst-tv side 170-179
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