
3. TV2: Alt det vi deler

Kampagnefilmen Alt det vi deler er offentliggjort første gang i en reklamepause på TV2 
i marts 2019.

1 VOICEOVER: De her mennesker har faktisk masser at tale om. Det ved de bare ikke. 
Endnu. Om et øjeblik vil vi vise dem, at de har mere til fælles, end de umiddelbart tror.

VÆRT: Hej, alle sammen. Tak fordi I er kommet. Thomas, vil du stille dig der? Og 
Aske? Thomas, du bor med din familie i et dejligt hus på Vinkelhøj 8 i Viby. Før I flytte-
de5  ind, var det faktisk dit barndomshjem, Aske.

ASKE: Det er rigtigt, ja. Fodbold i haven om sommeren og …

THOMAS: Det kan jeg lige forestille mig.

ASKE: Præcis.

THOMAS: Vi laver ikke andet.

10 VÆRT: Mathilde, vil du komme herop?

MATHILDE: Hej.

VÆRT: I to har faktisk stået over for hinanden før. Da var I 12 år, og det var i en rugby-
kamp.

ASKE: Ok, ja.

15 VÆRT: Kampen endte i øvrigt 42-0 til Askes hold.

MATHILDE: Tak for kampen.

ASKE: Ja, tak for kampen.

VÆRT: Inger? Mathilde, den nat du kom til verden for 27 år siden på Christiania, var 
Inger det første menneske, du så.

20 MATHILDE: Var du min jordemor?

INGER: Ja.

MATHILDE: Nåeh, hvor fint!

INGER: Kan du huske det?

VÆRT: Anna, I 2012 er din mand ude og løbe en tur. Pludselig falder han om med hjer-
testop.25  Heldigvis er der en, der reagerer hurtigt, og redder ham. Knud, vil du komme 
herop?
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ANNA: Tak. Godt at hilse på dig.

VOICEOVER: Lige under overfladen kan fuldstændig fremmede vise sig at være nogen, 
du i virkeligheden er forbundet med.

30 MAND: Det er godt nok et stykke tid siden.

VOICEOVER: Nogen, der vækker glemte minder. Som det allerførste kys. Nogen, der 
minder dig om, at du ikke er alene, men at der er andre, der også har en bulldog, der 
hedder Preben. Nogen som Thomas, der slukkede en brand hjemme hos Vibeke.

VIBEKE: Vi er så taknemmelige for, at brandvæsenet kom så hurtigt.

35 VOICEOVER: Nogen, du har gamet1 med i årevis, men aldrig har hilst på.

VÆRT: Kender I to hinanden?

GAMERE: Nej.

VÆRT: ’Altamont’, mød ’Littlesalt’.

GAMER 1: Det er løgn! Det er top-fraggeren2, mand!

40 GAMER 2: Vi har fandeme kendt hinanden i tre-fire år uden nogensinde at ha’ mødt 
hinanden eller ha’ set hinanden før.

VOICEOVER: Hvis vi nærmer os hinanden, kan det være vi opdager, at vi deler samme 
skæbne.

VÆRT: Rana og Maha, I kom til Danmark fra Syrien for fire år siden. Dorit og Jan, I 
45 har en lignende historie fra 2. Verdenskrig.

JAN: Jeg har prøvet at være flygtning. Og jeg vil aldrig glemme det. Det har betydet usi-
geligt3 meget.

VÆRT: Og Rikke, det var din oldefar, der risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund 
dén oktoberaften i 19434.

50 VOICEOVER: Det er nemt at passe sig selv. Det kræver lidt at passe på fællesskabet. 
Men er følelsen af at have noget til fælles - noget der binder os sammen - ikke det hele 
værd? TV2. Alt det vi deler.

1 at game: at spille computerspil online
2 fragger: person, der er dygtig til at skyde i computerspil
3 usigeligt: uendeligt, inderligt
4  den oktoberaften i 1943: Under den tyske besættelse af Danmark var der i starten af oktober 1943 en 

aktion mod danske jøder. Formålet var at sende alle danske jøder til en tysk koncentrationslejr. Nogle 
danskere hjalp jøder med at komme i sikkerhed i Sverige ved at sejle dem over Øresund.
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